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Nota Prévia

No quadro de um programa de organização regular de seminários 
e colóquios, reunindo investigadores nacionais e estrangeiros, de modo a 
permitir uma reflexão actualizada sobre temas nucleares da História da Espi-
ritualidade, inscrita no vasto campo da História Cultural, da Literatura ou da 
História de Arte, promoveu o CIUHE, de 26 a 29 de Maio deste ano, um 
Colóquio subordinado ao tema «A Companhia de Jesus na Península Ibérica 
nos séculos XVI e XVII. Espiritualidade e Cultura». A oportunidade, peso 
e importância do estudo deste filão, perspectivado por diferentes saberes e 
orientações científicas, parece decorrer da variedade das contribuições recol-
hidas nestas Actas. 

Cumpre-me, assim, agradecer a todos – investigadores estrangeiros 
e nacionais – que quiseram colaborar nestes trabalhos, partilhando e enri-
quecendo o debate com as suas reflexões críticas. Pelo que diz respeito à 
organização, agradeço, em particular, aos Professores Doutores José Adriano 
de Carvalho e Pedro Tavares, mas também a todos os investigadores e cola-
boradores do CIUHE que nela se empenharam. Lembro, com reconhecimento, 
a participação da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, através do 
seu Departamento de Estudos Portugueses e Românicos, presidido pela Pro-
fessora Doutora Ana Maria Brito, na concretização desta reunião científica e 
na edição das Actas que agora se apresentam. 

Sendo o CIUHE uma Unidade de Investigação e Desenvolvimento da 
Fundação para a Ciência e Tecnologia, esta iniciativa não teria sido possível 
sem o seu apoio constante. 

O meu reconhecimento vai também para todos (uma palavra de gratidão 
para a Paula Cristina Pereira) quantos, com tão boa-vontade, contribuíram para 
que estas Actas surgissem sem os atrasos tantas vezes inevitáveis.

Quis o Professor Doutor José Adriano de Freitas Carvalho cessar, com 
a realização deste colóquio, as funções de director e coordenador científico 
do CIUHE que sempre cumpriu com saber, empenhamento e dedicação. Não 
valerá a pena sublinhar, por sabido, quanto lhe deve este centro de investigação 
desde a sua fundação em 1995 até ao desenvolvimento que posteriormente 
atingiu. E porque continuaremos a contar, com a certeza que só longos anos de 
mútua convivência permitem, com a sua presença, trabalho e disponibilidade 
constantes, qualquer palavra de agradecimento final seria supérflua.

Zulmira C. Santos



Apresentação

Recolhe este volume as actas das comunicações apresentadas ao Coló-

quio que o C.I.U.H.E. da Universidade do Porto dedicou à Companhia de 
Jesus na Península Ibérica nos séculos XVI e XVII (Espiritualidade e Cul-
tura). Cremos não será necessário justificar a oportunidade do tema, mas 

terá interesse explicar que dele intencionalmente se excluiu o século XVIII, 

não tanto por razões ditadas pela prudência de evitar eternas polémicas ou 

de as reexaminar, mas, antes, pelo desejo de tentar centrar a investigação em 

torno de uma Companhia que, curiosamente, nesses séculos e em Portugal, 

tem andado nos últimos tempos, um pouco à margem das preocupações da 

investigação. E o Padre António Vieira não será o culpado de, com razão, 

continuar a enriquecer a bibliografia sobre a Companhia de Jesus em Portugal 

no Brasil... Por isso, sempre lastimaremos não nos ter sido possível, como 

tanto desejamos, abordar, sob qualquer ângulo, a obra de um Padre Francisco 

de Mendonça que não é apenas – e já muito seria – os seus belíssimos ser-

mões, mas também, quase como seu complemento, esse extraordinário e tão 

lido Viridarium sacrae et prophanae eruditionis..., texto fundamental para a 

compreensão do que se costuma chamar Barroco. 

O modelo de seminário aplicado à organização e desenvolvimento do 

colóquio, privilegiando uma certa liberdade de tempo de apresentação das 

comunicações e do seu debate, parece ter, como nos colóquios anteriores, 

alcançado os seus objectivos. A diversidade das abordagens e o nível científico 

e humano de todos os que generosamente aceitaram colaborar connosco de 

tal serão a melhor prova. 

Tendo sido este o sexto e derradeiro colóquio-seminário em que, como 

Coordenador do C.I.U.H.E., me vi empenhado, é uma honra lembrar o apoio 

que, com uma generosidade imerecida, sempre me foi dado por toda a sua 

equipa de investigadores, e agradecer, muito especialmente, quer à minha 

sucessora, Profª Zulmira Coelho dos Santos quer ao Prof. Pedro Tavares 



– mais directo responsável pela organização desta reunião científica – a inteira 
e gratificante disponibilidade para que estas actas chegassem a bom porto.

Naturalmente, cabe-me ainda agradecer, na pessoa da sua Presidente, 
Prof.ª Ana Maria de Brito, ao Departamento de Estudos Portugueses e Româ-
nicos da Faculdade de Letras do Porto, que, mediante a participação do seu 
Instituto de Cultura Portuguesa, aceitou apoiar a organização do colóquio e 
viabilizar a publicação das suas actas.

À Secretária do Instituto de Cultura Portuguesa e do C.I.U.H.E, Srª. 
D. Paula Cristina Pereira o «muito obrigado» de toda a equipa e de todos os 
investigadores que acorreram ao nosso convite.

José Adriano de Freitas Carvalho



La buena letra de la Compañía. Lecciones de 
escritura de Pedro Flórez, Santiago Gómez y 

Lorenzo Ortiz (entre otros).

Ana Martínez Pereira
Universidade do Porto

Volvemos a recordar en estas líneas a esos niños que el profesor Víctor 
Infantes nos dejó con la cartilla leída y bien aprendida, aunque yo no puedo 
recurrir a la memoria de la experiencia, ya que mi primera caligrafía la embo-
rroné en un colegio franciscano. 

Recuperamos, entonces, ese aula de primeras letras en los colegios de la 
Compañía, a través de algunos textos que, si bien no son específicos para estas 
escuelas, alguna evidencia hay de que sus maestros los emplearon con los alum-
nos. Ayer nos hablaron de los textos más primordiales del aprendizaje lector, 
las cartillas y doctrinas, y hoy completaremos esa formación elemental con las 
nociones básicas de la escritura.

Queremos imaginar que el curriculum del aula de primeras letras en los 
Colegios de la Compañía era idéntico al de las escuelas municipales o parroquia-
les (en el caso de las comunidades más pequeñas): lectura, escritura, aritmética, 
y doctrina cristiana1. El orden en el aprendizaje de estas materias, especialmente 
en lo que se refiere a la lectura y la escritura, variaba según el maestro, como 
vemos reflejado en algunos de los manuales de escritura que recordaremos a lo 
largo de esta comunicación y en otros que, hoy, quedan fuera de nuestro interés2. 

1 Ver León ESTEBAN y Ramón LÓPEZ MARTÍN, Historia de la enseñanza y de la 
escuela, Valencia, 1994, 261-379, donde tratan del curriculum de la escuela elemental con amplitud. 
Ver también Ricardo SÁEZ, Enseignement et petites ècoles au tournant du XVIe siècle à Tolède: 
des textes aux pratiques, in La Formation de l’enfant en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles, París, 
1996, 163-164, y Víctor INFANTES, La educación, el libro y la lectura, in La Cultura del Renaci-
miento (1480-1580), (coord. Víctor García de la Concha), in Historia de España de Menéndez Pidal, 
Madrid, 1999, t. XXI, 11-15. 

2 Otros calígrafos y maestros como Pedro Simón Abril, Juan de Iciar, Juan de la Cuesta y 
Ventura de Ávila, se suman a las opiniones de Ortiz, Gómez y Bautista de Morales (presentes en este 
artículo) sobre la conveniencia de aprender ambas habilidades a un tiempo.
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El análisis de cartillas y artes de escribir impresos (o manuscritos) en los dos 
siglos contemplados en este coloquio, nos indican que el método habitual era 
instruir al niño en los primeros rudimentos de la lectura para, después de conocer 
las letras por su forma y sonido, pasar a la práctica de la escritura. Sin embargo 
algunas propuestas metodológicas particulares defendían una enseñanza simul-
tánea o incluso proponían que la escritura se anticipara a la lectura, por ser un 
ejercicio más acorde con las inclinaciones infantiles, como leemos en la obra del 
Hermano Lorenzo Ortiz, de la que trataremos a continuación: 

«Digo, pues, que (…) con suma facilidad, y sin perder un instante de tiempo se 
pueden aprender a un mismo tiempo estas dos cosas. La práctica será: hazerle el 
primer seguidor de las letras del A B C como están en la cartilla en su orden (pero 
formadas como letra cursiva, y no como de molde) y que como fuere escriviendo, 
las vaya conociendo; que como el escrvir le da tiempo, con facilidad se hará 
capaz de sus nombres, hechura y conocimiento»3.

De nuevo el profesor Infantes nos recuerda en este mismo volumen 
la escasa atención que la Compañía prestó a la enseñanza elemental, pero la 
realidad es contradictoria en este punto de la pedagogía jesuita. Se ha leído, 
analizado y escrito mucho sobre ese capítulo IV de las Constituciones en las que 
ya aparecía mencionada, como posibe, la enseñanza de las primeras letras en los 
colegios de la Compañía, siempre bajo determinadas circunstancias y alejado 
del interés primordial de la Compañía4: «Enseñar a leer y escrebir también sería 
obra de caridad, si hubiese tantas personas de la Compañía que pudiesen atender 
a todo; pero por falta dellas no se enseña esto ordinariamente»5. Este segundo 
plano en que el propio Ignacio de Loyola colocaba a las primeras letras, es posi-
blemente el motivo de la poca atención que ha recibido el tema a lo largo del 
tiempo. Incluso de nuestro tiempo, al menos teóricamente.

3 Lorenzo ORTIZ, El maestro de escrivir, Venecia, 1996, 16.
4 De ello nos hablan Miguel BATLLORI, San Ignacio y la fundación de los jesuitas, 

in Historia de la educación en España y América. La educación en la España Moderna (siglos 
XVI-XVIII), (coord. Buenaventura Delgado Criado), Madrid, 1993, 59; y José MARTÍNEZ-ESCA-
LERA, Órdenes religiosas docentes: Los colegios de jesuitas, in Historia de la educación en España 
y América. La educación en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), (coord. Buenaventura Delgado 
Criado), Madrid, 1993, 421; Antonio MESTRE SANCHÍS, Humanistas, políticos e ilustrados, 
Alicante, 2002, 38-39.

5 Cito por Constituciones, parte IV, [451, 2-3], p. 559, in Ignacio de LOYOLA, Obras, 
Madrid, 1991. Ver Josette RIANDIÈRE LA ROCHE, La formation de l’enfant par les jésuites. 
L’exemple du Collège d’Ocaña, in La Formation de l’enfant en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles, 
París, 1996, 189-214, que cita esto mismo en 193. 
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No hay ninguna duda sobre la preminencia de los estudios de gramática 
en las escuelas elementales de la Compañía: su curriculum, con los métodos y 
los textos, está perfectamente especificado en la Ratio. Sin embargo, al menos 
en la Península Ibérica (los datos son muy similares en España y Portugal)6, 
observamos un elevadísimo porcentaje de colegios jesuitas con maestro (o 
maestros) de primeras letras. Entre los datos ofrecidos por José Martínez Esca-
lera7 en cuanto a la dotación de los colegios de la Compañía en el momento de su 
expulsión de España en 1767, entresacamos un total de 65 escuelas jesuitas con 
maestro de primeras letras, de un total de 115 que ofrecían enseñanza básica; es 
decir, casi un 60%

¿Quiénes se dedicaban a esta enseñanza primera en los colegios de la 
Compañía? En principio, parece que no era extraño que los jóvenes que termi-
naban los estudios en el colegio se dedicaran un tiempo a la enseñanza infantil, 
pero posiblemente su destino fueran las aulas más elementales de gramática8. 
El papel de maestro de primeras letras solía atribuirse a los coadjutores, que 
no poseían los grados mayores de la Compañía, y tenemos noticia, además, de 
algunos ayudantes muy jóvenes que compartían con el maestro las tareas de 
corrección y vigilancia. Estos correctores, diferentes a los otros «correctores» 
que infringían los castigos9, también se escogían, como estos, entre los seglares 
o alumnos mayores que destacaban en el aula10. Ese es el caso de uno de los 
calígrafos aquí recordados, Cristóbal Bautista de Morales, como veremos a 
continuación.

En el título de nuestra comunicación adelantábamos los nombres de tres 
calígrafos, o más exactamente, tres maestros de escritura vinculados a los jesui-

6 Bernabé BARTOLOMÉ, Las escuelas de primeras letras, in Historia de la educación en 
España y América. La educación en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), (coord. Buenaventura 
Delgado Criado), Madrid, 1993, 188: En un informe al padre Nadal sobre los alumnos en las escue-
las jesuitas de Coimbra, se dice que hay más de doscientos «de leer y screvir» en 1561; la cifra sería 
de 340 en 1562.

7 José MARTÍNEZ-ESCALERA, Órdenes religiosas docentes…, 428-439.
8 «Cualquier joven jesuita, si no existían razones serias para una excepción, había de dedi-

carse a la enseñanza de los niños después de terminar sus estudios teológicos o el noviciado», en 
Bernabé BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Los colegios de jesuitas y la educación de la juventud, in 
Historia de la acción educadora de la Iglesia en España I: Edades Antigua, Media y Moderna, 
Madrid, 1995, 644-682, cita en 654.

9 Otro tipo de ayudantes, seglares, eran los «correctores», quienes infringían los castigos 
a los niños, ya que estaba prohibido que lo hicieran los padres; esta recomendación contenida en la 
Ratio nos la recuerda Bernabé BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Los colegios de jesuitas…, 656-657.
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tas. Sin embargo es necesario precisar su relación con la Compañía, – diferente 
en cada caso – y añadir dos nombres (o tres) a la breve nómina.

Siguiendo un orden cronológico nos encontramos con las obras de Pedro 
Flórez, Juan Bautista de Morales, Fernando de Narváez, Santiago Gómez y 
Lorenzo Ortiz; podemos añadir el nombre de Francisco Pérez de Nájera, perte-
neciente a la Compañía, que editó su obra, en este caso una Ortografía básica, 
con el mismo impresor que Flórez, 8 años antes y en Valladolid.

Empecemos con el arte de escribir de Pedro de Flórez, Método del Arte 
de Escribir, Madrid, Luys Sánchez, 1614. Obra en formato folio, con seis hojas 
de preliminares y 12 folios de texto teórico que preceden a las láminas con estar-
cidos para el aprendiz. Es obra poco conocida, nada estudiada, y mencionada 
por unos pocos bibliógrafos cuyos datos son repetidos por otros posteriores11. 
Tan sólo dos ejemplares localizados, en Madrid y Nueva York, con interesantes 
diferencias que afectan no sólo al número de láminas, sino a las intervenciones 
y lectura posteriores: el ejemplar de Madrid, que perteneció a Santiago Paloma-
res, conserva jugosas anotaciones de su mano en las que manifiesta con claridad 
(excesiva, en ocasiones) la opinión que le merecía la obra y sus propios concep-
tos caligráficos12.

En la portada ya nos indican una singular característica del volumen: 
el autor es Pedro Flórez, padre jesuita13, pero quien solicita la licencia y quien 
costea la impresión del libro es Francisco Flórez. Esta situación extrañó a Nico-
lás Antonio, que en su Bibliotheca Hispana Nova duplica la entrada bajo los 
nombres de Francisco y de Pedro, y así lo repite Emilio Cotarelo, que nunca vio 
ejemplares de la obra 14. Este Don Francisco Flórez, como él mismo se presenta 
en las palabras que dirige al lector, es hermano del padre Pedro Flórez, pero 
ajeno él mismo a la Compañía: 

10 José MARTÍNEZ-ESCALERA, Órdenes religiosas docentes…, 438, donde refiriéndose 
a los profesores que había en el colegio de Villagarcía del Bierzo, dice: «Eran siete los maestros 
jesuitas de humanidades y gramática y dos de primeras letras, ayudados por seglares».

11 Estas informaciones bibliográficas pueden leerse en la tesis inédita, Ana MARTÍNEZ 
PEREIRA, Manuales de escritura de los Siglos de Oro, Madrid, 2005, ff. 230-238.

12 Este ejemplar se encuentra en la Biblioteca Nacional de Madrid: ER/1036; de las manos 
de Francisco Javier de Santiago Palomares pasó a las de Torcuato Torío de la Riva, aún en el siglo 
XVIII, antes de reposar en la BN.

13 Según Backer – y como ya dijo Nicolás Antonio – entró en la Compañía con 19 años, 
en 1574 (y murió en Toledo en 1619): ver Augustin et Aloys de BACKER / Carlos SOMMERVO-
GEL, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bruxelles/Paris, 1890-1900, 9 vols., Flórez en vol. 
III (1892), col. 804.

14 Nicolás ANTONIO, Bibliotheca Hispana Nova, Madrid, 1783, vol. I, 426 y vol. II, 1932 
[Hay edición facsímil, Madrid, 1996.]; Emilio COTARELO, Diccionario biográfico y bibliográfico 
de calígrafos españoles, Madrid, 1913-1916, vol. I, nº 354 y nº 359.
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«Mi hermano el Padre Pedro Flórez, religioso professo de la Compañía de Iesús, 
por el voto particular que los tales hazen, celando la enseñança de la juventud 
como cosa en que consiste el reparo, o estrago de la República, a ratos hurtando 
algunos de otras ocupaciones, pensó y dispuso el método, estarcidos, y reglados 
referidos en el título. Pareciome haría un gran servicio a Dios nuestro Señor, y a 
todos los Reynos de su Magestad, si los sacasse a luz»15.

Dedica el libro al príncipe Felipe, futuro Felipe IV, de quien tenemos un 
grabado representado de cuerpo entero, aún niño (tendría nueve años en 1614). 
Sólo enseña un tipo de letra, la bastarda, la de uso común en el siglo XVII, con 
reglas generales primero y muy precisas para el trazado de cada uno de los 
caracteres, ilustrado todo ello con grabaditos insertos entre el texto. No es nuevo 
el sistema, ya lo presentaron así otros calígrafos anteriores: Juan de la Cuesta en 
158916, y antes aún Pedro de Madariaga, en 156517 y Francisco Lucas, en 157118 
y en ediciones posteriores de su manual, ampliadas, en 1577, 1580 y 160819.

Tampoco es nueva la idea de ofrecer al alumno muestras de letras huecas 
para ejercitarse en su trazado al rellenarlas con la tinta. Ya lo hicieron Simón 
Abril y Andrés Brun, y no debía de ser práctica extraña en las escuelas20. Lo que 
sí tiene de novedoso este manual es la presentación de todas las láminas de este 
modo: todas sirven al alumno de pauta de escritura, y sobre ellas debe ejerci-
tarse. Lo justifica diciendo: «Que es intolerable yerro, y aun pienso que común, 
escribir una plana con dibuxo, y otra sin él, una con seguideros o estarcidos, y 
otra sin ellos: porque con esta contraria y confusa alternación se aturden y enca-
labrian los niños, y aun los mayores»21. Ofrece además una explicación muy 
precisa sobre el uso de estas láminas y la organización, con ellas, de las clases 
de escritura en una escuela. Se entiende que sus estarcidos se vendían en hojas 
sueltas – o tal vez en cuadernillos, como los actuales cuadernos de caligrafía – a 
muy bajo precio, para que cualquiera pudiera practicar en ellos su caligrafía22. 

15 Pedro FLÓREZ, h. 5v
16 Juan de la CUESTA, Libro y Tratado para enseñar leer y escrivir, Alcalá, 1589.
17 Pedro de MADARIAGA, Libro Subtilissimo intitulado Honra de escrivanos, Valencia, 

1565.
18 Francisco LUCAS, Instrucción muy provechosa para aprender a escrivir, Toledo, 1571
19 Francisco LUCAS, Arte de escrivir, Madrid, 1577; Madrid, 1580; Madrid, 1608.
20 Pedro Simón ABRIL, Tablas de escrivir bien y fácilmente por letra colorada, Madrid, 

1582; Andrés BRUN, [Arte muy provechoso para aprender de escribir perfectamente], Zaragoza, 
1583. Sobre este método remito de nuevo a mi tesis inédita, Manuales de escritura…, ff. 101-102 
y 132-133.

21 Pedro FLÓREZ, f. 10v.
22 En la misma tasa del libro se especifica esta situación de venta: «… y en este dicho qua-

derno no van tassados los estarcidos, ni reglados que en el se trata, porque andan de por si (…)», 
FLÓREZ, h. 3v.
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Creo que la inclusión de estas muestras que servían al mismo tiempo de modelo 
y de soporte para el aprendizaje, tiene mucho que ver con la ausencia casi com-
pleta de este libro en bibliotecas actuales: un libro que no es de consulta, sino de 
trato y maltrato diario, no tiene otro destino que la destrucción temprana23.

Finalmente se puede sumar a esta particularidad de formar todo su 
manual con reglados y letras huecas, una nueva ventaja sin duda nada despre-
ciable en 1614, y es la que expresa Christóval Alonso en la Aprobación de esta 
obra: «Digo lo tercero, que la enseñança del arte de escribir común a grandes y a 
chicos, será más breve, menos trabajosa, menos costosa, y aun más decente para 
las donzellas, y todo género de gente que professa retiramiento: pues la podrán 
aprender sin otro maestro que el de la Teórica y estarcidos»24.

Extrañamente vemos cómo no fue él mismo quien dibujó las letras de sus 
muestras, sino otro gran maestro calígrafo, Felipe de Zavala, y el grabador fue 
el no menos insigne Villafañe25. La belleza de la letra de Zavala se puede (o más 
bien, se podía) disfrutar en el ejemplar manuscrito (con láminas impresas en 
rojo) de este manual que, realizado sobre pergamino con tintas de cuatro colores, 
fue ofrecido a Felipe III, pasando después a la colección del discípulo de Veláz-
quez, Luis Paret. Perdemos la pista al ejemplar – aparte de la mención de Torío 
de la Riva y la repetición de esta información por parte de Emilio Cotarelo26 
– hasta su inclusión en el catálogo de venta de la biblioteca de Hutton en la casa 
de subastas Sothebys, venta realizada el 27 de Marzo de 1972, cuya descripción 
refleja perfectamente la excepcional ocasión para la que fue realizado27.

A lo largo de la lectura (y visión) de este manual, no vemos nada que nos 
indique un uso específico en las escuelas de la Compañía. El hecho de que su 
autor fuera padre profeso de la misma, y que sin duda él empleara este método 
con sus alumnos, no permite generalizar su sistema y extenderlo a otras escue-

23 En los dos ejemplares conservados el número de láminas difiere notablemente, ya que 
uno de ellos (el de Madrid) añade repetidos varios cuadernillos, y muchas de las muestras están 
usadas, emborronadas de tinta con mayor o menor precisión.

24 FLÓREZ, h. 4v. Lo que nos interesa de la cita es que declara ser un libro que facilita el 
aprendizaje sin maestro, otra cuestión habitualmente debatida en los siglos XVI, XVII y XVIII.

25 Aunque Elena PÁEZ RÍOS, Repertorio de grabados españoles en la Biblioteca Nacio-
nal, Madrid, 1981-85, 4 vols, al hablar de este grabador en el vol. III, 250-251, sólo menciona su 
trabajo caligráfico en la obra del padre Flórez, también abrió las láminas de la Nueva Arte de Pedro 
DÍAZ MORANTE, Madrid, 1616.

26 Torcuato TORÍO DE LA RIVA, Arte de escribir por reglas y con muestras, Madrid, 1798, 
63 y Emilio COTARELO, Diccionario biográfico…, vol. II, 156.

27 SOTHEBY & Co., A Fine Collection of Calligraphic Books and Manuscripts. The Pro-
perty of Mrs. E. F. Hutton, New York City, London, 1972. Interesantísimo catálogo de la subasta 
celebrada el 27 de Marzo de 1972.
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las. Los manuales de escritura colaboraron en la uniformización de la letra de 
uso común, la bastarda, y propiciaron la discusión de algunas técnicas peda-
gógicas – conveniencia o no del uso de la letra grande, los estarcidos, leer y 
escribir al mismo tiempo, sistema de premios y castigos en el aula, que no es 
de exclusividad jesuita – pero dentro y aun fuera de algunas reglamentaciones 
sobre puntos concretos28, cada maestro aplicaba los materiales y métodos que 
consideraba más adecuados. Así lo hace Pedro Flórez, sin ninguna alusión a un 
hipotético intento de generalizar su método dentro de la Compañía, pretensión 
que sí veremos en Santiago Gómez.

El segundo autor que presentamos en nuestra nómina caligráfica es Juan 
Bautista de Morales y sus Pronvnciaciones generales de lenguas, ortografía, 
escuela de Leer, Escriuir y Contar, y Sinificación de letras en la mano, (Mon-
tilla, Juan Bautista de Morales, 1623). Su obra no es exactamente un arte de 
escribir, aunque él mismo en su dedicatoria a don Alonso Fernández de Córdoba 
afirme «ofrezco a V.E. este breve tratado de leer, escrivir, y contar», materias 
que completaban el curriculum de las escuelas de primeras letras y que en 
muchas ocasiones (sobre todo con posterioridad a esta) se vieron unidas en un 
único volumen destinado al uso del maestro, como se expresa en esta misma 
obra, que se edita «para que algunos de su professión se aprovechen, aprove-
chando a sus dicípulos»29. 

Para aumentar nuestra culpa al introducir un espúrio manual de escritura, 
añado que Juan Bautista de Morales no fue jesuita, ni el volumen fue impreso en 
ninguna imprenta jesuita (motivo este que también podría traerlo a estas líneas). 
La razón por la que hemos recordado a Morales es que esta obra de la que es 
impresor y solicitador de la licencia30, él mismo se la atribuye a su hermano 
Cristóbal Bautista de Morales, repitiendo la historia de los hermanos Flórez que 
hemos visto anteriormente.

28 Como la prohibición de que se emplearan en clase muestras de otros profesores, compra-
das ya impresas o manuscritas.

29 Juan Bautista de MORALES, f. 1v. Estos compendios escolares (de los que la obra 
de Juan Bautista de Morales no es buen ejemplo) fueron haciéndose más habituales a partir de la 
segunda mitad del siglo XVII. En estas páginas tenemos una perfecta muestra en la obra de Santiago 
Gómez; otras de este tipo serían las de José de CASANOVA, Primera parte del arte de escrivir 
todas formas de letras, Madrid, 1650, y Diego BUENO, Arte nuevo de enseñar a leer, escrivir y 
contar príncipes y señores, Zaragoza, 1690 (todas en el siglo XVII; más numerosas serán en la 
centuria siguiente).

30 Las aprobaciones y licencias están fechadas en 1618 y 1620, solicitadas por Juan Bautista 
de Morales, aunque la obra fue impresa en 1623, como expresa el colofón: «Impresso en Montilla, 
por Iuan Batista de Morales, su autor. En la Calle de la Imprenta, Año de MDCXXIII».  
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 En este caso debo continuar cargándome de culpas, ya que tampoco 
Cristóbal de Morales, el primer autor (este seguro y nada celestinesco), parece 
que fuera jesuita. Y sin embargo, su presencia hoy aquí está plenamente justifi-
cada, a mi entender, ya que su trayectoria formativa y profesional está íntima-
mente ligada a la Compañía. En los primeros folios de la obra, Juan nos hace 
una breve semblanza de su hermano Cristóbal, fallecido a edad temprana y entre 
cuyos papeles se encontró este manual ahora impreso. En esta introducción bio-
gráfica leemos: 

«Enseñóse en Montilla (lugar principal del Marquesado de Priego en el Obispado 
de Córdoba) en las Escuelas de la Compañía de Jesús. Fue discípulo del Hermano 
Juanes de Jáuregui, aprendió todas formas de letras, y su maestro confesó le fue 
igual en el redondo (…): quísolo mucho por conocer en él partes que prometían 
sería grande maestro.
Mostrólo en que aviéndolo mudado a la ciudad de Cádiz, para que en las Escue-
las de la Compañía de Jesús della enseñase, procuró llevarlo a ellas, como para 
que supliese la falta que su muerte avía de causar, pues fue dentro de un mes 
de [cuando] llegó; quedó mi hermano en su lugar enseñando los discípulos que 
dexó. Que para exageración de la satisfación que dél se tuvo, digo que en este 
tiempo no tenía catorce años, y era seglar, que en fiando los Padres de la Compa-
ñía de Jesús esta Escuela dél, se conoce su suficiencia.
Estuvo en ella algunos días; después, siendo de veinte años, tuvo escuela en 
Sevilla, en los Talabarteros. Su poca salud fue causa de que se recogiese a su casa 
y patria; tuvieron noticia en Aguilar dello y lo obligaron con muchas ventajas y 
buen partido a que allí enseñase, y fue donde yo le conocí con Escuela.»

Inmediatamente siguen unas interesantísimas, por precisas, indicaciones 
sobre el funcionamiento de su escuela, donde es evidente que la enseñanza más 
importante era la de la escritura, sin descuidar la lectura, cuyo aprendizaje era 
simultáneo31.

Pero lo que nos interesa ahora no es el método de enseñanza – de nuevo 
una aplicación particular de un maestro dentro de unas normas generales esta-
blecidas – sino el periplo juvenil de nuestro maestro calígrafo. Alumno en el 
colegio de la Compañía en Montilla, donde sus buenas mañas con la pluma lo 
ascendieron a discípulo y ayudante del maestro. Al ser este trasladado de colegio 
– situación demasiado habitual dentro de los usos de la Compañía32 – se lleva 

31 En el Prólogo, que ocupa los 7 primeros folios, es donde se ofrece toda esta información, 
seguida del silabario, ortografía y aritmética.

32 Miguel BATLLORI, Los primeros colegios de los jesuitas en España, in Historia de la 
educación en España y América. La educación en la España Moderna (siglos XVI-XVIII), (coord. 
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con él al alumno aventajado, supuestamente para que continúe sus estudios en 
la nueva escuela, en Cádiz, y permanezca a su lado como ayudante. Tampoco 
esta es una situación anómala: tenemos noticias de la costumbre de escoger 
alumnos aventajados como ayudantes. En Cádiz el maestro muere y el ayudante 
debe ocupar su lugar en la escuela, y creemos que aquí sí se produce una extraña 
situación, ya que nos encontramos con un maestro de 14 años responsable de la 
clase de primeras letras en la Escuela de la Compañía de Jesús en Cádiz, ciudad 
de no poca importancia. Y además, seglar, con escuela en Sevilla a los 20 años. 
Si bien la contratación de seglares estaba contemplada, excepcionalmente, en las 
Constituciones de Ignacio de Loyola, no creo que sea este el caso previsto por 
el padre fundador, tratándose de un adolescente y de una ciudad principal como 
era Cádiz. Nos queda la duda sobre el tiempo durante el que se prolongó esta 
situación: si fueron «algunos días», como leemos en la introducción, y entonces 
estaríamos frente a una solución de urgencia ante la muerte repentina del maes-
tro principal; o si estuvo allí hasta «los veinte años», como también leemos en 
la Introducción.

De cualquier manera, tenemos aquí la obra de un alumno y maestro de 
primeras letras que ejerció en colegios jesuitas, y fue en ellos donde aprendió y 
desarrolló su capacidad caligráfica, motivo más que suficiente para justificar su 
presencia en esta comunicación.

De la tercera obra que la cronología jesuítica nos acerca tenemos poco 
que decir: Nueva enseñança y arte travada con la qual Don Fernando de Nar-
váez enseña a escrivir con brevedad la letra bastarda. Año de 1640 En San 
Francisco de Xauier de Napoles, de los Padres de la Compañia de Jesus. Se 
enseña con plática theorica y geometria.

La única noticia de este libro nos la ofrece el último catálogo publicado 
de la colección de Samuel Pepys en el Magdalene College, en Cambridge33. El 
libro de Fernando de Narváez que aparece catalogado en el tomo IV no aparece 
en ningún otro catálogo anterior a 1989 de esta biblioteca. A la emoción por el 
descubrimiento de un ejemplar de un manual de escritura absolutamente desco-
nocido por la crítica, la bibliografía, y la historia de la caligrafía, siguió una tre-

Buenaventura Delgado Criado), Madrid, 1993, 78, refiere las numerosas quejas, por parte de los 
padres de los niños que estudiaban en los colegios jesuitas, sobre la excesiva movilidad de los maes-
tros. Una de las razones de esta movilidad era que muchos de los maestros eran jóvenes jesuitas que 
interrumpían los estudios, tras los tres años de artes, para empezar los estudios teológicos en una 
universidad, aunque no fue esta la situación del maestro de Cristóbal de Morales en Montilla.

33 Catalogue of the Pepys Library at Magdalene College-Cambridge. IV Music, Maps, 
Calligraphy, Cambridge, 1989, 5 t. en 7 vols. La referencia en t. IV, Calligraphy, 27.
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menda decepción por las condiciones de conservación del ejemplar. Como era 
costumbre en Samuel Pepys cuando adquiría libros con grabados, también en 
este caso desechó el texto y agrupó las láminas (9 en total, contando la portada) 
en las páginas 347-351 de un volumen con varias obras caligráficas. Eso es lo 
único que hoy conocemos de este arte de escribir cuya historia hemos intentado 
rastrear a partir de la correspondencia que Pepys intercambió con su sobrino 
John Jackson durante el viaje que este realizó por Europa, viaje costeado y 
alentado por el tío. 

En el catálogo bibliográfico de la colección Pepys en Magdalene College, 
en la entrada de Fernando de Narváez, se informa de que en la correspondencia 
de Pepys editada por Tanner34, se habla del manual de Fernando de Narváez en 
una carta enviada por Jackson fechada entre el 12-23 de marzo en un indetermi-
nado año de 1699 ó 170035.

Leída esta interesante correspondencia en la que continuamente se habla 
de libros comprobamos la cita indirecta a la obra de Narváez. Samuel Pepys 
coleccionaba retratos grabados de personajes ilustres, portadas y frontispicios 
de libros, y «copy-books». Durante los dos años que John Jackson viajó por 
Europa financiado por Pepys (pasando por Francia, Italia, España, Portugal y 
más tarde Holanda), este le encargó la compra de todo tipo de grabados de temas 
religiosos y costumbristas, especialmente de España y Portugal, así como libros 
raros y todos los que encontrara de escritura. Son continuas las referencias a 
compras y visitas a libreros en la correspondencia mantenida con su sobrino 
durante estos dos años36. La carta que nos interesa, enviada desde Roma, sólo 
apunta a un libro editado en Nápoles, pero sin precisar dato alguno: «I have not 
yet mett with your copy-book, but have brought 2 others from Naples»37. Se 

34 J. R. TANNER, (ed.), Private correspondence and miscellaneous papers of Samuel 
Pepys 1679-1703, in the possession of J. Pepys Cockerell, New York, 1926, 2 vols. Hay otras 
ediciones parciales de su correspondencia, pero esta es sin duda la mejor en cuanto al orden de las 
cartas, transcripción y volumen publicado. Sus diarios también están publicados en una edición 
en 10 tomos de 1893 (y casi un siglo después, en 1972): The Diary of Samuel Pepys M.A. F.R.S. 
Clerk of the Acts and Secretary to the Admiralty, transcribed from the shorthand manuscript in the 
Pepysian Library, Magdalene College, Cambridge, by the rev. Mynors Bright M.A. Late Fellow 
and President of the College, (notes by Lord Braybrooke, additions by Henry B. Wheatley F.S.A.), 
London/Cambridge, 1893, 10 vols.; y han sido parcialmente traducidos y publicados en castellano: 
Samuel Pepys. Diarios (1660-1669), Sevilla, 2003.

35 En el catálogo de la Pepys Library ya mencionado se nos da una referencia sobre la 
compra de este libro: «John Jackson’s letter to Samuel Pepys, 12-23-Marzo, 1699/1700», en J. R. 
TANNER, Private correspondence..., vol. I, 302.

36 Algunas, que nos interesan especialmente por tratarse de libros de escritura, en J. R. 
TANNER, Private correspondence..., vol. I, 247-250, 272-273, 287-288, 299-305.
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supone que uno de estos dos libros de Nápoles es el de Fernando de Narváez, 
editado en esa ciudad en 1640.

Volvamos ahora a esta ciudad, a la edición, y al autor: Don Fernando 
de Narváez. No tenemos constancia de que fuera jesuita, ni su tratamiento en 
el título del libro así lo indica. Sin embargo edita su obra en una de las impren-
tas que la Compañía poseía para la edición de sus propios textos, aunque más 
habitual era que lo hiciera en otras imprentas, casi siempre menos costoso que 
mantener taller propio38. ¿Por qué se imprime esta obra en la imprenta del Cole-
gio de San Francisco Javier, en Nápoles? Posiblemente la lectura de esos textos 
que Pepys eliminó de su ejemplar nos daría la respuesta, pero sin ellos sólo nos 
queda la posibilidad de la fantasía. Como dice Bernabé Bartolomé en su trabajo 
dedicado a las imprentas jesuitas, la finalidad de estos talleres era «servir, de 
modo inmediato y a moderado costo, a la práctica de devociones populares y al 
ejercicio de las enseñanzas»39. Si consideramos este interés podríamos pensar 
(o fantasear) que Fernando de Narváez era maestro seglar en la escuela jesuita 
de Nápoles; o quizá maestro de algún grupo de niños españoles que acudían a 
esa escuela de San Francisco Xavier o tenían alguna relación con ella. Quizás 
la obra de Narváez cumpliera la misma función que la Cartilla y Doctrina cris-
tiana que Manuel Beltrán editó en ese mismo año de 1640 en Milán: «Y hallando 
falta de Cartillas para los hijos de españoles, con las quales pueden aprender a 
leer y parte de la Doctrina Cristiana y ayudar a misa, heme resuelto volverlas a 
estampar»40. No podemos saber cuál era la relación precisa de Narváez con la 
imprenta de la Compañía en Nápoles, y el silencio que ha rodeado a esta obra 
prácticamente desde su edición nos revela una distribución muy limitada.

37 «I have not yet mett with your copy-book, but have brought 2 others from Naples. More 
or less of the lettice-seed I presume you have received, according to your direction, in the place of 
sand-dust; I may continue the same method, but I’m afraid to no great purpose», en J. R. TANNER, 
Private correspondence..., 299-305, cita en 302: Carta de Jackson a Pepys, nº 195, Rome, 12-23 
March, 1699-1700.

38 Bernabé BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Las librerías e imprentas de los jesuitas (1540-
1767): Una aportación notable a la cultura española, in Hispania Sacra, 40 (1988), 315-388, 
especialmente 330-348.

39 La pretensión de los jesuitas al fundar imprentas era «servir, de modo inmediato y a 
moderado costo, a la práctica de las devociones populares y al ejercicio de las enseñanzas. (…). La 
circunstancia de que las necesidades de surtido de libros escolares pudiera ser cubierta por impre-
sores e imprentas seculares no forzó en general a la Compañía a tener que establecer las suyas pro-
pias», Bernabé BARTOLOMÉ, Las librerías e imprentas…, 335; aunque muchas veces le resultaba 
más rentable imprimir a sus expensas en otras imprentas, 346.

40 Víctor INFANTES y Ana MARTÍNEZ PEREIRA, De las primeras letras. Cartillas 
españolas para enseñar a leer del siglo XVII y XVIII, Salamanca, 2003, vol 1, 266 y ss., cita en 268; 
3-4 en el original.
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Avanzando en este recuerdo de los calígrafos jesuitas llegamos a San-
tiago Gómez, Preceptos de la pluma en diversas formas de letras y Gobierno 
de la Escuela, con todo lo perteneciente a la primera institución de la Cristiana 
niñez en la virtud y en formar las letras, y el magisterio para enseñarlas. Dedi-
cado a la Sagrada Religión de la Compañía de Jesús por el H. Santiago Gómez, 
Religioso de la mesma Compañía, natural de Guillamil, en la Limia, Obispado 
de Orense, (manuscrito, Monforte / Santiago / ¿Madrid?, 1648-1672).

Se trata de una obra en formato folio que es un completo compendio 
escolar, dividido en tres partes en las que se tratan con detalle todas las mate-
rias propias de la primera enseñanza: lectura, ortografía y gramática, escritura, 
modelos de letras, aritmética, doctrina y catecismo. Son 236 folios que se com-
pletan con 52 láminas de letras y escritura, 13 de ellas manuscritas y el resto 
grabadas41. 

Esta magnífica obra, tal vez la única que realmente nació con la preten-
sión de erigirse en manual de uso generalizado en las escuelas de la Compañía, 
se conserva hoy día en la Biblioteca Xeral de Santiago de Compostela (Ms. 
319)42. Hubo otro ejemplar, parcial, que recogía tan solo las láminas grabadas 
por Gregorio Forsman43 y Juan de Noort44, hoy desaparecido45.

41 Como es habitual en los maestros calígrafos cuando abordan la necesaria impresión de 
sus muestras, también el Hermano Santiago Gómez se lamentó por la dificultad de grabar las plan-
chas y de reproducir en ellas la calidad de la letra escrita. 

42 María Virtudes PARDO GÓMEZ, Catálogo de Manuscritos da Biblioteca Xeral, San-
tiago de Compostela, 1998, 73.

43 Tenemos 17 láminas firmadas por este grabador (o grabadores, ya que padre e hijo com-
partieron nombre y profesión: ver Elena PÁEZ RÍOS, Repertorio de grabados españoles…, vol. I, 
361). Su trabajo fue posterior al de Noort, realizado en los años 1669 y 1670, cuando el flamenco 
Noort ya se encontraba inactivo. Más datos sobre Forsman en Blanca GARCÍA VEGA, El grabado 
del libro español. Siglos XV, XVI y XVII. (Aportación a su estudio con los fondos de las bibliotecas 
de Valladolid), Valladolid, 1984, vol 1, 138-139, y Emilio COTARELO, Diccionario biográfico…, 
vol. I, nº 364.

44 Son seis las láminas firmadas por Noort, y se corresponden con las más tempranas de la 
colección, las realizadas en los años 1648, 1649, 1650 y 1651. De la obra de Juan de Noort, reali-
zada entre 1621 y 1668, nos habla Blanca GARCÍA VEGA, El grabado del libro español…, vol. 
1, 134-136.

45 Bartolomé José GALLARDO, Ensayo de una biblioteca española de libros raros y 
curiosos, Madrid, 1863-1889, III, nº 2358 (hay edición facsímil de Madrid, 1967-68), lo describió 
así: «En fol. Frontis. Libro todo de muestras, que son 33, abiertas con primor en bronce o cobre por 
Gregorio Fortsman [sic] y Medina, y alguna otra por J. de Noort. El frontis, que figura un retablo, 
está suscrito: “Bernabé de la Peña el Sordo delineó, 1663. Greg. Forstman sculpsit. Matriti 1665.” 
(…) Todo es primoroso en este libro: el gusto del pendolista y el primor del buril. El ejemplar que 
tengo a la vista no contiene texto alguno: acaso formaría este cuerpo aparte, que falta». Actual-
mente sólo conocemos, además del ejemplar completo en Santiago, la lámina que reproduce Emilio 
COTARELO en su Diccionario biográfico…, vol. 1, 310, hoy en la Biblioteca de la Residencia de 
Estudiantes (volumen de varias muestras de letra con signtaura R-634).
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De su autor conocemos algunos datos. Santiago Gómez nació en Guilla-
mil, en la provincia de Orense, en 1605. En 1624 comenzó su noviciado dentro 
de la Compañía de Jesús en el Colegio de Monforte, donde posteriormente se 
encargaría de la «escuela de leer y escribir», entre 1633 y 1660, siempre con el 
grado de coadjutor temporal; antes pasó un breve tiempo en el Colegio de San-
tiago, dedicado igualmente a la tarea de ludimagister, colegio en el que termina-
ría su labor docente. Murió en este mismo colegio, el 6 de mayo de 167446.

El padre Gómez tuvo la clara intención de publicar este tratado escolar, y 
así se expresa en la carta del provincial que antecede su manuscrito, en la que se 
aprueba su edición a expensas aún de varias revisiones, en un intento evidente 
de retrasar la posible impresión47. No consiguió su objetivo Santiago Gómez, 
a pesar de haber dedicado toda su vida a la enseñanza elemental dentro de la 
Compañía y haber escrito una gran obra que hubiera enriquecido el panorama 
caligráfico del siglo XVII48. La sensación que nos produce la lectura de esa carta 
es que la Compañía no tenía interés alguno en publicar este libro, no a causa 
de contenidos alejados de la doctrina, sino por indiferencia hacia este tipo de 
enseñanza elemental. El propio Gómez da a entender esta despreocupación de la 
Compañía hacia las primeras letras cuando en la dedicatoria dice que hacía 46 
años que se le había confiado la enseñanza de los niños en las escuelas de leer 
y escribir, y justifica la escritura de su tratado por la falta que hacía una obra de 
este tipo dentro de la Compañía: 

«Y por si mi pobre monedilla podía passar entre los innumerables tesoros de 
libros de todas facultades, y ciencias, con que han enriquecido a su gran Madre 
tantos y tan sublimes ingenios hijos suyos: Por que entre ellos no faltasse libro 
dela enseñanza de los niños, y Arte de escriuir, de que no tenemos noticia aya 
escrito ninguno dela Compañía, ni sacado à luz libro de muestras de letras para 
esso: Por esta causa me dediqué a disponer este dela enseñanza delos niños de las 

46 Hemos tomado los datos biográficos de Evaristo RIVERA VÁZQUEZ, Galicia y los 
jesuitas. Sus colegios y enseñanza en los siglos XVI al XVIII, A Coruña, 1989, 472. Antes de él fue 
García Romero quien se ocupó de este maestro jesuita, en una serie de artículos plagados de errores, 
algunos de los cuales aún se extienden a Antón COSTA RICO, Disposición y gobierno de la escuela 
jesuita, in Historia de la Educación, vol. XII-XIII (1993-94), 471-492 (sobre todo la confusión entre 
láminas grabadas y manuscritas). La referencia de Celestino GARCÍA ROMERO, Un Ourensan que 
n’e de esquecer, in Boletín de la Comisión Provincial de Monumentos de Orense, nos 121, 122, 123 
(1918) y 125 (1919), 89-94. 

47 Ver más datos sobre esta carta, y los términos de ella, en Ana MARTÍNEZ PEREIRA, 
Manuales de escritura…, ff. 255-256.

48 Demuestra, además, ser un buen conocedor de la historia caligráfica española y europea, 
con menciones a autores italianos, holandeses y españoles, comparando sus métodos y estilo de 
letra.
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Escuelas de leer, y escrivir con todo lo perteneciente a su institucion en la virtud, 
y primeras letras…»49.

Se observa un cierto desorden en el tratamiento de algunas materias: trata 
del corte de las plumas, la colocación del cuerpo para facilitar la escritura, el 
modo de trazar la letra cursiva, para volver de nuevo a los diferentes cortes de la 
pluma en función del grueso de la letra y definir, casi al final del tratado segundo 
de la primera parte, en qué consiste una buena escritura y hablar del origen de la 
cursiva. Incluye en esta parte un breve apunte sobre las cartas misivas, inserto 
entre la explicación de las ligaturas en la escritura y el rasgueo, y une en la 
segunda parte dos tratados tan diferentes como el dedicado a la Doctrina y otro 
sobre formas de letras curiosas, ornamentales y escritura cifrada. De nuevo en la 
tercera parte dos materias dispares: Ortografía y Aritmética. 

Sin embargo no hay duda de la calidad y riqueza de este manual, ambi-
cioso en sus contenidos. Especialmente interesante es la parte primera, con indi-
caciones muy precisas sobre el orden que debe seguir el maestro en la escuela y 
detalles de cómo debe ser este espacio de enseñanza (incluso aconseja sobre el 
modo de adornar el aula y opina sobre la disposición y planta del edificio)50. A 
la cartilla y silabario51 le siguen las lecciones de escritura, precisas y muy prác-
ticas (más extensas en lo que se refiere a la letra cursiva), siempre considerando 
al niño que debe recibirlas y sin olvidar el espacio y medios en los que se va a 
poner en práctica. No estamos ante una escuela o una enseñanza ideal, sino ante 
el modelo real que el hermano Gómez empleó con sus pupilos. 

Llegamos al último y más importante de nuestros maestros, destacado 
calígrafo y excelente expositor de la teoría, con amplios conocimientos histó-
ricos y artísticos del arte. Su manual, dialogado, nos ofrece una completísima 
instrucción y análisis de los varios procesos y materiales vinculados a la práctica 
de la escritura y su aprendizaje, demostrando además una gran tolerancia en sus 
valoraciones y críticas.

Lorenzo Ortiz, El maestro de escrivir, la theorica y la practica para 
aprender y para enseñar este vtilissimo arte, con otros dos artes nvevos: vno 

49 Cita en f. 53r. No tiene razón al afirmar la ausencia de esta materia dentro de la Compa-
ñía, aunque sin duda fue escasa la atención prestada a las primeras letras. Antes que él imprimieron 
artes de escribir los padres o hermanos de la Compañía Pedro Flórez, 1614 y Fernando de Narváez, 
1640; con posterioridad lo haría Lorenzo Ortiz, 1696. De todos ellos tratamos en este trabajo; Víctor 
INFANTES, en estas páginas, nos recuerda las cartillas de lectura que emplearon (y escribieron) los 
jesuitas en sus escuelas.

50 Son los capítulos dedicados a estos asuntos, en el tratado 1º de la 1ª parte, los que trans-
cribe Antón COSTA RICO, Disposición y gobierno…, 475-483.

51 Lo vemos en Santiago GÓMEZ, ff. 69r-70r.
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para saber formar rasgos: otro para inventar innumerables formas de letras, 
(Venecia, Paolo Baglioni, 1696).

Es una obra editada en formato folio, con 91 páginas de texto teórico 
desarrollado en forma dialogada entre un maestro y su discípulo, culminada 
con 34 láminas que en ocasiones son mencionadas en el texto para facilitar al 
lector la comprensión de la teoría52. Al final, 11 hojas en las que se reúnen los 
principales puntos explicados a lo largo de la obra, esta vez bajo la excusa de un 
examen propuesto al pretendiente a maestro. La mayor originalidad del volumen 
– dejando a un lado la calidad de sus presupuestos – radica en la personalidad 
encarnada por el maestro y el discípulo que dialogan, y que luego tiene su reflejo 
en el examen final. 

En otras ocasiones hemos indicado que los usuarios esenciales de este 
tipo de manual de escribir son los niños (o adultos) que aprenden sus primeras 
letras, ya sea en la escuela o de forma autodidacta; en segundo lugar estarían 
aquellos que pretenden embellecer su caligrafía con la práctica y copia de mode-
los más perfectos; y finalmente, y creemos que es lo más habitual y mayormente 
representado, tenemos aquellos libros destinados al maestro, a modo de guía 
pedagógica para que ellos desarrollen el contenido en el aula, con sus alum-
nos53.

El maestro de escrivir de Lorenzo Ortiz es diferente en este sentido, y no 
encontramos en estos dos siglos otro caso similar, ya que su obra está pensada, 
dirigida y protagonizada por un aprendiz de maestro. El discípulo que, curioso, 
hace las preguntas siempre pertinentes y perfectas para que el lector vaya cono-
ciendo ordenadamente todo lo concerniente al arte de escribir, ya es buen escri-
bano, e incluso ya ha tenido ocasión de demostrar sus conocimientos en el aula. 
Este libro sería algo así como un actual curso de formación del profesorado, y 
es, a este nivel de las primeras letras, la primera vez que esto ocurre. «Los libros 
impressos son de maravillosa ayuda para los hombres, que teniendo algunos 
buenos principios, se quieren perficionar en el Arte, que a estos sin duda les 
ayudarán grandemente, y les abrirán los ojos; no sólo para aprender ellos, sino 
para saber enseñar a otros: y este será el principal intento de mi obra», dice el 
propio Ortiz por boca de su «Maestro»54.

52 No podemos asegurar que el número total de láminas fuera 34, pero cotejando los diver-
sos ejemplares que conocemos de esta obra, esta es la cifra de láminas diferentes que hemos visto, 
aunque el ejemplar que presenta mayor número sólo tenga 33; ver datos en la tesis ya mencionada, 
Ana MARTÍNEZ PEREIRA, Manuales de escritura…, ff. 408-409.

53 Una tipología de los manuales de escritura, en función de las materias contenidas, en Ana 
MARTÍNEZ PEREIRA, Manuales de escritura…, ff. 30-33.

54 Lorenzo ORTIZ, El maestro de escrivir..., 17. 
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De hecho, la Compañía disponía de los Seminarios de Letras Humanas 
para la formación específica de algunos de sus profesores, pero no acudían a 
ellos los maestros de primeras letras, a quienes estos preceptos de Ortiz les 
hubieran sido de gran utilidad55.

De Lorenzo Ortiz sabemos que era hermano coadjutor de la Compañía56 
y que siempre se encargó de las aulas de la primera enseñanza en el Colegio de 
Cádiz, ciudad y colegio a quienes dedica la obra. Cuando escribió este manual 
ya estaba retirado del magisterio por su edad avanzada, retiro que le proporcionó 
el tiempo necesario para llevar a cabo este trabajo. Las láminas fueron grabadas 
por Gregorio Forsman, grabador de gran prestigio en el Madrid de finales de 
siglo (excepto dos, talladas por él mismo), ya que al padre Ortiz le importaba, 
mucho, la belleza del resultado final, como él mismo manifiesta en otras oca-
siones57.

Ortiz es más conocido por su producción emblemática58, dedicación que 
era recomendada expresamente en la Ratio Studiorum59, aunque tampoco sus 
dos obras de este género han sido estudiadas profundamente (sí recordadas en 
sendos trabajos de Bernat y R. de la Flor)60. La importancia de la imagen dentro 
de la Compañía, y muy particularmente de la emblemática, ha sido suficiente-
mente resaltada y no es este el momento de volver a ello61.

55 Así lo debió de entender el maestro Marcos de las ROELAS, que unos años después 
escogería este manual para copiar algunos de sus preceptos y ofrecérselos, bellamente caligrafiados 
y ornamentados, al todavía príncipe Fernando VI, en su Escuela de Prima Ciencia, manuscrito 
sobre pergamino fechado en 1727. Marcos de las Roelas también copió a José de Casanova y en el 
título a Francisco SÁNCHEZ MONTERO y su Escuela de Prima Ciencia, Sevilla, 1713. Ver Ana 
MARTÍNEZ PEREIRA, Un calígrafo español en la corte de D. João V: Marcos de las Roelas y Paz, 
in Entre Portugal e Espanha: Relações Culturais (séculos XV-XVIII). In Honorem José Adriano de 
Freitas Carvalho, Porto, Península: Revista de Estudos Ibéricos, nº 0 (2003), 365-366 y 368; y de 
la misma autora, Manuales de escritura..., ff. 176 y 406-407.

56 Augustin et Aloys de BACKER / Carlos SOMMERVOGEL, Bibliothèque…, vol. V 
(1894), col. 1965, dice que entró en la Compañía en calidad de coadjutor en 1661; murió en 1698.

57 Antonio BERNAT VISTARINI, La emblemática de los jesuitas en España: los libros de 
Lorenzo Ortiz y Francisco Garau, in Emblemata Aurea. La emblemática en el arte y la literatura del 
Siglo de Oro, (eds. Rafael Zafra y José Javier Azanza), Madrid, 2000, 60.

58 Lorenzo ORTIZ, Memoria, entendimiento y voluntad. Empresas que enseñan y persua-
den su buen uso, en lo moral y en lo político, Sevilla, 1677; Lorenzo ORTIZ, Ver, oir, oler, gustar, 
tocar. Empresas que enseñan y persuaden su buen uso en lo político y en lo moral, Lyon, 1687.

59 Antonio BERNAT VISTARINI, La emblemática de los jesuitas…, 59.
60 BERNAT habla de las obras emblemáticas de Ortiz en las páginas 60-64 de su artículo 

ya citado. De Fernando R. DE LA FLOR destacamos su Ignacio de Loyola y Jerónimo Nadal. La 
teoría de la «visión», in Teatro de la memoria. Siete ensayos sobre mnemotecnia española de los 
siglos XVII y XVIII, Salamanca, 1988, 77-86. 

61 Últimamente se han publicado varios estudios sobre este tema, en Florilegio de Estudios 
de Emblemática, A Coruña, 2004: Ralph DEKONINCK, L’Emblématique jésuite à l’épreuve de 
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Es Antonio Bernat quien nos dice que Ortiz era hombre «con pocos 
estudios pero con una enorme afición a las letras»62. Ciertamente que el padre 
Ortiz no alcanzó el más alto grado universitario, pero en los libros que impri-
mió observamos algo más que «afición» a las letras: hay mucha lectura, interés, 
conocimiento de autores clásicos y contemporáneos (con citas continuas de 
poetas del siglo XVII y anteriores) y, sobre todo, originalidad en la elección de 
los temas y en el estilo. Y esto sirve tanto para su creación emblemática, como 
para la caligráfica.

Nos queda una duda sobre la impresión de su manual de escritura, ¿Por 
qué este maestro de primeras letras, coadjutor, sin ningún cargo importante en 
la Compañía, retirado y con residencia en Cádiz, imprime su obra en Venecia, 
en la imprenta de Paolo Baglioni? Muchas obras que se usaban en los cole-
gios de la Compañía se imprimían en Amberes, Lyon, Venecia, Nápoles, pero 
eran aquellas cuyo uso ya se había generalizado en las escuelas de la Compañía 
casi como obligatorias63, mayoritariamente en latín, y nunca un arte de escribir 
castellano que nunca se pretendió instaurar en las escuelas. Creemos que esta 
elección – posible por las relaciones ya creadas con estas imprentas – tiene que 
ver con esa calidad final que siempre pretendía Lorenzo Ortiz en sus publicacio-
nes. La edición de su 1ª obra emblemática, Memoria, entendimiento y voluntad, 
(Sevilla, Juan Francisco de Blas, 1677) no le satisfizo y por eso buscó mejores 
artífices para su segunda obra, tanto en el grabado como en la impresión, que se 
realizó en Lyon. Veinte años después aún debía de recordar su mala experiencia 
con la imprenta española.

Al principio mencionábamos a Francisco Pérez de Náxera como posi-
ble colofón de esta nómina. Cronológicamente deberíamos situarlo en primer 
lugar, ya que su Orthographía castellana dividida en primera y segunda parte 
a modo de Diálogo entre dos niños de la escuela fue editada en Valladolid, 

l’illustration des Exercices Spirituels, 267-274; G. Richard DIMLER, The jesuit emblem in the 
18th century: a taxonomical inquiry, 283-289, donde se plantea qué es lo que vieron los jesuitas en 
la emblemática para apropiarse de este modo de un género cuyo origen es absolutamente pagano 
(284-286), y deducir a partir de ahí las causas que llevaron a su declive en el siglo XVIII; Karl Josef 
HÖLTGEN, The illustrations of Louis Richeome’s La peinture spirituelle (1611) and jesuit icono-
graphy, 447-458; Johannes KANDLER, Ignatius of Loyola and the stone-clashing moment. Notes 
on the light-imagery ofa saint in Jacob Bosch’s Symbolografia, 467-476; Alison SAUNDERS, 
Sacred, secular or both: jesuit exploitation of the emblem in seventeenth-century France, 607-613. 
Como nos recuerda Antonio BERNAT en La emblemática de los jesuitas…, 59, la Ratio Studiorum 
recomendaba a los escolares practicar la emblemática, aunque en el caso de Ortiz su tema e interés 
se alejan de los que movieron inicialmente a la Orden.

62 Antonio BERNAT, La emblemática de los jesuitas…, 59.
63 Bernabé BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Los colegios de jesuitas…, 668-669.
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por el impresor Luis Sánchez, en 1604; comparte imprenta, como decíamos, 
con Pedro Flórez, aunque en el taller que Sánchez mantuvo temporalmente en 
Valladolid64. Esta obra no fue de uso exclusivo de la Compañía, aunque su autor 
fuera jesuita. Náxera incluye en su ortografía una Instrucción para enseñar bien 
a leer y escriuir65, en la que insiste sobre la conveniencia de aprender a pronun-
ciar correctamente para poder escribir luego sin errores ortográficos, la cual fue 
copiada casi idéntica por Abraham de Fonseca en 166366.

Concluímos esta breve nómina de maestros calígrafos jesuitas con la 
impresión de que no figura este arte entre los más valorados por la Compañía67, 
aunque no hay duda de la evolución, temprana, que se produjo en los colegios 
jesuitas en relación a la enseñanza de las primeras letras. Posiblemente, la insu-
ficiente formación básica de los alumnos que acudían a las clases elementales de 
gramática, hizo necesaria esta oferta pedagógica en las escuelas de la Compañía. 
La realidad de esta presencia no se ve apoyada, sin embargo, por ediciones espe-
cíficas, sino que debieron de adoptar los textos y métodos que ya circulaban y 
eran de uso común en las escuelas municipales.

Creemos que en los casos que hemos presentado, – que no son una selec-
ción, sino la totalidad de los manuales de los que tenemos noticia en ámbito 
jesuita –, esta vinculación o el hecho de haber sido escritos por padres de la 
Compañía, no responde a un plan de actualizar métodos, ya no digo generales, 
sino ni siquera particulares para un colegio determinado y sí a un interés perso-
nal de sus autores hacia una práctica que trataban de dignificar y embellecer con 
normas y preceptos. 

64 Ver Víctor INFANTES y Ana MARTÍNEZ PEREIRA, De las primeras letras…, vol. 1, 
nº III, 170-196.

65 Francisco PÉREZ DE NÁXERA, Orthographía castellana…, ff. 53r-56r.
66 Abraham DE FONSECA, Orthographía castellana… a modo de diálogo entre dos niños 

de la escuela, [Amsterdam, 1663]. La obra de Fonseca toma como modelo la de Náxera, pero esta 
Instrucción está copiada a la letra.

67 Emilio COTARELO en su Diccionario biográfico…, vol. 1, nº 546, en la entrada de 
«Jesuitas» dice: «Si bien los Padres de la Compañía de Jesús no han sobresalido como en otros 
estudios en este de la Caligrafía, no dejan, con todo, de presentar algunos cultivadores muy selec-
tos». Y menciona, además de Pedro Flórez, Lorenzo Ortiz y Santiago Gómez, a: Pedro de Ace-
vedo, García Blanca, Mateo Calvo, José Fernández, Antonio Prieto, Juan Bautista Roldán, José de 
Forca. Añadimos nosotros a Antonio Rodríguez, maestro en el colegio de Monterrey, en Galicia, 
quien dejó escrito un Libro que contiene diversos alfabetos (manuscrito, 1599) del que nos habla 
Evaristo RIVERA VÁZQUEZ, Galicia y los jesuitas…, 471-472; y un segundo nombre que nos 
descubre Santiago Gómez entre las páginas de su libro, este Marcos González que tanto le influyó 
y murió antes de terminar un libro «de toda suerte de letras» del que hoy no se tiene noticia alguna; 
S. GÓMEZ lo menciona tres veces en los Preceptos de la pluma, ff. 85r, 95r, 108v.



O Padre Diogo Monteiro, a sua Arte de Orar
e os Exercícios de Santo Inácio de Loiola

Abel Canavarro
Universidade Católica - Porto

Introdução

Um dos dados religiosos mais significativos do século transacto foi o 
assistir ao renascer do interesse pela espiritualidade. Muita desta atenção pas-
sou, primeiramente, por uma curiosidade prática, fruto da influência das antigas 
culturas anteriores ao Evangelho1. A redescoberta da via especificamente cristã, 
da vida no Espírito, de acordo com a Pessoa de Jesus, demorou o seu tempo, 
mas após ter sido trilhado o percurso que tornou a espiritualidade algo de inti-
mamente carregado de sentido e significado para o crente coevo, a vontade de 
conhecer os grandes Mestres daquela foi notável. O esforço de regresso às fon-
tes da espiritualidade cristã, Orientais e Clássicas, é disto mesmo um exemplo: 
autores, criadores, exemplos de vida, estes homens e mulheres foram cunhando 
o relevo da própria fé cristã ao plasmarem nas obras que escreveram as suas 
experiências de Deus.

O Pe. Diogo Monteiro, sacerdote jesuíta da viragem de quinhentos para 
seiscentos, embora tendo injustamente permanecido desconhecido durante 
demasiado tempo, é disto mesmo um exemplo: homem de Deus, escritor de 
vitalidade perene, Mestre da vida no Espírito2. Ele é um daqueles mestres 

1 Ainda que os autores e mestres espirituais pareçam viver à margem da sociedade, 
nem por isso deixam de influenciar as circunstâncias na evolução da espiritualidade ao longo da 
história.

2 «Na espiritualidade é de justiça lembrar Diogo Monteiro, autor de Arte de Orar e das 
Meditações dos Atributos Divinos» Nuno da Silva GONÇALVES, Jesuítas (Companhia de Jesus), 
in Dicionário de História Religiosa de Portugal, III, Lisboa, 2001, 23.
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que contribuíram para que a literatura religiosa atingisse, em Portugal, o seu 
maior esplendor, em todos os géneros, durante a segunda metade de quinhentos 
e primeira metade de seiscentos3. Este período de tempo coloca-nos perante 
uma sociedade dominada pelos valores religiosos, na qual a Igreja Católica, 
empenhada decididamente numa renovação da vida cristã4, em particular após 
as decisões tridentinas (1545-1563), vinha a intensificar a sua acção em prol das 
almas, procurando sacralizar toda a existência humana.

O Pe. Diogo Monteiro pertence à geração daqueles alunos do chamado 
“período da maioridade” da Província Portuguesa da Companhia de Jesus5 e 
mais tarde, como mestre, prestou também um elevado contributo ao engrandeci-
mento da mesma Companhia, não só como professor mas também, e sobretudo, 
como escritor espiritual.

Contemporâneo e amigo de uma plêiade de homens ilustres, nos vários 
campos da cultura6, o Pe. Diogo Monteiro adquiriu a sua vasta formação huma-

3 Sobre os autores e obras dos vários géneros das ciências sagradas cf.: Fortunato de 
ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, III.2, Coimbra, 1915, 316-379; Serafim LEITE, Por-
tugal. II-Les Sciences Sacrées au Portugal, in Dictionnaire de Theologie Catholique, 12.2, Paris, 
1935, 2621-2634; Manuel A. RODRIGUES, A Cátedra de Sagrada Escritura na Universidade de 
Coimbra. Primeiro Século: 1537-1640, Coimbra, 1974; Manuel A. RODRIGUES, Teologia em 
Portugal, in Dicionário de História de Portugal, VI, Lisboa, 1979, 50-155; Friedrich STEGMU-
LLER, Filosofia e Teologia nas Universidades de Coimbra e Évora no século, Coimbra, 1959; 
Zulmira C. SANTOS, Literatura Religiosa, in Dicionário de História Religiosa de Portugal. II. 
Época Moderna, III, Lisboa, 2001, 125-130; Maria de Lourdes BELCHIOR – José Adriano de 
CARVALHO, Génese e linhas de rumo da espiritualidade portuguesa, in Antologia de Espirituais 
Portugueses, Lisboa, 1994, 11-23.

4 José S. da Silva DIAS, Correntes de Sentimento religioso em Portugal (séculos XVI a 
XVIII), I, Coimbra, 1960, 409-457.

5 A vinda dos jesuítas para Portugal deve-se à iniciativa de D. João III a quem o Doutor 
Diogo de Gouveia, responsável pelo Colégio de Santa Bárbara em Paris, indicara a existência de 
um novo grupo de clérigos que considerava «aptos para converter toda a Índia». Santo Inácio de 
Loiola acedeu ao convite do rei português e enviou para Portugal, em 1540, dois dos seus primeiros 
companheiros: o navarro Francisco Xavier e o português Simão Rodrigues. O primeiro partiu no 
ano seguinte para a Índia, enquanto o segundo ficou na Europa, lançando as bases da Província de 
Portugal, erecta como primeira província de toda a Ordem em 1546 (Nuno da Silva GONÇALVES, 
Jesuítas (Companhia de Jesus), in Dicionário de História Religiosa de Portugal, III, Lisboa, 2001, 
21-31). 

6 Entre todos podemos citar: Luís de Morais, Jerónimo Dias, Francisco Cardoso, João de 
Lucena, Sebastião do Couto, Nicolau Godinho, Diogo Areda, Jorge Cabral, Álvaro Lobo, entre 
outros, para citar só Jesuítas; Francisco RODRIGUES, História da Companhia na Assistência de 
Portugal, II.1, Porto, 1938, 23-24; III.1, Porto, 1944, 77-95; Serafim LEITE, Portugal. II-Les Scien-
ces Sacrées au Portugal, in Dictionnaire de Theologie Catholique, 12.2, 2622-2627; Domingos  
MAURÍCIO, A actividade intelectual dos Jesuítas Portugueses do séc. XVI ao XVIII, in Brotéria 31 
(1940), 522-533; João Pereira GOMES, Jesuítas na metrópole, in Dicionário de História de Por-
tugal, III, Lisboa, 1979, 365-368; Francisco RODRIGUES, A Companhia de Jesus e a Literatura 
Portuguesa no século XVII, in Brotéria 31 (1940), 443-456.
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nística, filosófica e teológica em Évora e Coimbra, duas das principais cidades 
do triângulo cultural de então7.

Situado num período especialmente desprestigiado pelos historiadores 
da cultura e da literatura portuguesas, coincidente com o domínio filipino, serão 
o Pe. Diogo Monteiro e a sua “Arte de Orar” uns desconhecidos? Um “quase” 
remediaria a injustiça de uma resposta afirmativa8.

Esta é uma das muitas injustiças feitas à literatura espiritual portuguesa de 
seiscentos que ainda vai sendo olhada como a parente pobre da outra Literatura9. 
De facto, a literatura religiosa deste período, apesar de alguns contributos muito 
importantes que vieram à luz nos anos 5010, nunca foi estudada no seu conjunto, 
nas correntes espirituais que a informam e na coloração nacional dos temas11. A 
literatura religiosa deste período é essencialmente constituída por traduções, por 
edições em castelhano dos místicos espanhóis e por escritos originais12.

7 O chamado triângulo cultural lusitano daquele tempo era constituído pelas cidades de 
Lisboa, Coimbra e Évora.

8 «Ao longo do século XVII escalonam-se obras de importância díspar... Arte de Orar (1630) 
se intitula uma obra clássica, infelizmente quase ignorada, do jesuíta Diogo Monteiro» (Maria de L. 
Belchior PONTES, Mística, Literatura, in Dicionário de Literatura, 2, Porto, 1978, 648.

9 «Es de una densidad asombrosa la antigua literatura espiritual portuguesa, una selva impe-
netrable y de una pasmosa vitalidad. En cambio, sentimos un frenar brusco desde el siglo pasado, 
debido a la extinción de las Ordenes Religiosas y la supresión de la alta enseñaza católica. La  espi-
ritualidad portuguesa, vitalmente fuerte en el corazón del pueblo, quedó acéfala. Peor aún. La vasta 
literatura de la espiritualidad antigua raramente se trató entonces en serio e incluso se ridiculizó 
hasta el punto de un bibliógrafo justamente célebre, Inocêncio da Silva, llegó a escribir esta sim-
pleza: “se trata de ascética: no interesa”. Y ni siquiera nombra algunas obras de esas, o si las nombra, 
se justifica con razones de orden meramente estilística. Esto es: buscaban en los libros de espiri-
tualidad aquello que a sus autores menos interesaba. Esta especie de estrabismo mental vició casi 
todas las historias de la literatura portuguesa». (Mário MARTINS, Los estudios de espiritualidad en 
Portugal, in Estado actual de los estudios de Teologia Espiritual, Barcelona, 1957, 642).

10 Referimo-nos, para citar três obras de referência obrigatória, a Maria de L. Belchior 
PONTES, Frei António das Chagas: Um homem e um estilo do séc. XVII, Lisboa, 1953; José Sebas-
tião da Silva DIAS, Correntes de sentimento religioso em Portugal (séc. XVI a XVIII), I, Coimbra, 
1960; Ebion de LIMA, O Padre Manuel Bernardes: sua vida, obra e doutrina espiritual, Lisboa-Rio 
de Janeiro, 1969.

11 Para a parenética portuguesa deste período temos o importante estudo de João Francisco 
MARQUES, A Parenética Portuguesa e a Dominação Filipina, Porto, 1986.

12 Desde 1988 possuímos uma importante Bibliografia cronológica da Literatura de Espiri-
tualidade em Portugal; José Adriano Freitas de CARVALHO – Maria de L. Belchior PONTES, Lite-
ratura de Espiritualidade em Portugal (1501-1700), Porto, 1988. Este trabalho, apesar de algumas 
imprecisões, arranca da inspiração do já clássico Jean DAGENS, Bibliographie Cronologique de la 
Littérature de Spiritualité et de ses Sources (1501-1610), Paris, 1952, e pretende, segundo os seus 
autores, oferecer não só a base para a renovação dos estudos sobre a História da Espiritualidade em 
Portugal, mas também, através da disposição cronológica, uma visão, provisória que seja, das insistên-
cias, das ausências e dos ritmos na espiritualidade cristã em Portugal nos séculos XVI e XVII (cf. X). 
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Assim, o nosso estudo, o Pe. Diogo Monteiro (1561-1634) e a sua Arte 
de Orar, pretende ser, em primeiro lugar, um contributo para um melhor conhe-
cimento da História da Espiritualidade em Portugal num período pouco conhe-
cido e especialmente desprestigiado pelos historiadores da cultura e da literatura 
portuguesas (dominação Filipina de 1580 a 1640).

O presente estudo deseja também contribuir, em segundo lugar, para fazer 
um pouco mais de luz sobre o incomparável contributo dado pela Companhia de 
Jesus no progresso e desenvolvimento cultural e religioso do país naquela época 
e, fundamentalmente, arrancar da memória adormecida da História a figura de 
um grande mestre espiritual: Pe. Diogo Monteiro. E isto porque ele é conside-
rado como a figura mais representativa, no campo da espiritualidade, entre os 
escritores portugueses da Companhia de Jesus.

Apesar de pouco conhecido, assim como infelizmente a maior parte dos 
escritores espirituais, sobretudo da primeira metade de seiscentos, o Pe. Diogo 
Monteiro escreveu um livro, “Arte de Orar”, que lhe dá um nome e um lugar de 
relevo na História da Espiritualidade.

1 - O Pe. Diogo Monteiro: A vida13

As primeiras referências escritas sobre as virtudes e a morte do Pe. Diogo 
Monteiro são da autoria de Pedro da Rocha e de Pedro de Moura.

Ao Pe. Pedro da Rocha, reitor do colégio de Coimbra, se deve uma carta 
datada de 1 de Junho de 1634, redigida em Português, ao Geral da Companhia 
de Jesus em Roma, Múcio Vitelleschi, na qual comunicava a morte do Pe. Diogo 
Monteiro14. Nesta mesma carta diz também que se fizeram umas conferências 

Maria de L. Belchior PONTES, Mística, Literatura, in Dicionário de Literatura, 2, 646-649; M. 
MARTINS, Los estudios de espiritualidad en Portugal, in Estado actual de los estudios de Teologia 
Espiritual, 641-460; Maria de L. Belchior PONTES - José A. Freitas de CARVALHO, I.Portugal 
- B.16-18 siècles, in Dictionnaire de Spiritualité Ascétique et Mystique, XII. 2, Paris, 1986, 1958-
1968.

13 As fontes utilizadas são: Nuno da CUNHA, Compêndio da vida do Pe. Diogo Mon-
teiro, in Diogo MONTEIRO, Meditações dos Atributos Divinos, Roma, 1671, 1-68, e vários escritos 
inéditos existentes no Arquivo Romano da Companhia de Jesus (ARSI), na Biblioteca Nacional de 
Lisboa (BNL) e na Biblioteca Pública de Évora (BPE). Para a elaboração da biografia do Pe. Diogo 
Monteiro foram de fundamental importância os catálogos da Província Portuguesa da Companhia 
de Jesus existentes no ARSI (Lus. 39-44.II) e as Actas das Congregações Provinciais existentes na 
BNL (Cód. 753).

14 ARSI, Lus. 74, fl. 240. Nesta carta, o Pe. Pedro da Rocha, apresenta o dia 28 de Maio 
como o dia da morte do Pe. Diogo Monteiro. Pensamos que é por engano e isto porque o Obituário 
do Colégio de Coimbra apresenta o dia 27 como o dia da sua morte e ainda nos dá informação de que 
foi sepultado na cova n. 6 (BNL, Cód. 4505, fl. 25v). Também todos os outros autores são unânimes 
em apresentar o dia 27 como o dia da sua morte.
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em que muito foi dito das virtudes do Pe. Diogo Monteiro. Informa ainda que 
tinha encarregado um padre de escrever uma carta dando conhecimento dessas 
virtudes. Comprometia-se, finalmente, Pedro da Rocha, a mandar essa mesma 
carta para Roma tal como se fizesse15.

O Pe. Pedro de Moura escreveu também uma carta, em Português, sem 
data, na qual descreve como foi a morte e o funeral do Pe. Diogo Monteiro. Faz 
ainda referência às suas virtudes e santidade de vida16.

Para além destas duas cartas, existe ainda no ARSI um outro manus-
crito, redigido em língua latina, (Elogia ilustrium virorum Provinciae Lusitanae 
ex Menologio Latine transcrita)17, sem data e também sem a assinatura do seu 
autor. Nele se descrevem as virtudes e as qualidades humanas, morais e religio-
sas de alguns Jesuítas, entre os quais o Pe. Diogo Monteiro, que se distinguiram 
pela sua maneira de viver e pelo modo como desempenharam os mais variados 
cargos e funções a que foram chamados a exercer na Companhia de Jesus18.

Em 1671, anexa à primeira edição de “Meditações dos Atributos Divi-
nos”, apareceu a primeira biografia impressa do Pe. Diogo Monteiro composta 
pelo Pe. Nuno da Cunha que foi seu noviço, companheiro enquanto Provincial 
e, posteriormente, desempenhou o cargo de Assistente da Companhia em Roma. 
A partir de então, os Menológios e os vários cronistas da Companhia, mais não 
fizeram do que retomar os dados apresentados pelo Pe. Nuno da Cunha, o grande 
biógrafo de Diogo Monteiro, sintetizando-os, ou mesmo reformulando-os, como 
fazem António Franco e os que dele dependem19.

15 «Fizemos-lhe umas conferências em que se disseram muitas coisas das suas virtudes. 
Tenho encomendado a um Padre que faça uma conta delas que mandarei a V. P. como se fizer» 
(ARSI, Lus. 74, fl. 240).

16 Desta carta, cujo original não foi possível encontrar, existe uma cópia no ARSI, Lus. 
58.I, fl. 155.

17 ARSI, Lus. 58.I, fl. 1-17. Este manuscrito vem inserido no volume intitulado: «Necrolo-
gia Provinciae Lusitaniae - 1546-1740» (ARSI, Lus. 58.I).

18 ARSI, Lus. 58.I, fl. 8-8v. Neste manuscrito faz também referência, entre outros, a Inácio 
Martins (fl. 4-4v), Sebastião Barradas (fl. 6-6v), Simão Rodrigues (fl. 8v-9), Vasco Pires (fl. 12), 
Francisco Suarez (fl. 12) e Pedro da Fonseca (fl. 13-14).

19 O Pe. António Franco (1662-1732) foi um dos grandes historiadores da Companhia de 
Jesus em Portugal. A vida do Pe. Diogo Monteiro aparece nas seguintes obras suas: Ano Santo da 
Companhia de Jesus em Portugal, Porto 1931, 273-275 (original manuscrito no Arquivo da Torre 
do Tombo: ANTT, cód. 622); Annus Gloriosus Societatis Jesu in Lusitania, Viennae, 1720, 288-
291; Imagem da Virtude em o Noviciado do Real Collegio do Espírito Santo de Évora, Lisboa, 714, 
554-586, 860; Synopsis Annalium Societatis Jesu in Lusitaniia ab anno 1540 usque ad annum 1725, 
Augsburg, 1726, 263-264.
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Mas quem terá sido este homem que marcou toda uma geração de Jesuí-
tas e que foi também considerado como um dos autores de maior relevo, em 
Portugal, na Teologia Ascética e o principal mestre espiritual Jesuíta do seu 
tempo?

Diogo Monteiro20 nasceu na Paróquia de Nossa Senhora da Graça do 
Divor, perto da cidade de Évora, no mês de Novembro de 156121. Os seus pais 
chamavam-se Francisco Rodrigues Banha e Beatriz Lopes22, pessoas honradas e 
virtuosas que de bens temporais possuíam quanto bastava para sustentar honra-
damente a sua casa e a sua família23.

Diogo Monteiro tinha 16 anos de idade quando entrou na Companhia 
de Jesus24. Frequentava o primeiro curso de filosofia da Universidade de 
Évora25 quando foi recebido no Noviciado da Companhia de Jesus, na mesma 
cidade, a 6 de Janeiro de 157726. Depois de ter permanecido pouco mais de 6 
meses neste Noviciado de Évora, foi mandado para o Noviciado de Coimbra27 
onde continuou e prosseguiu os estudos que já tinha iniciado na Universidade 
de Évora28.

20 Inocêncio Francisco da SILVA, P. Diogo Monteiro, in Diccionario Bibliographico Por-
tuguez, 2, Lisboa, 1840, 167; A. DERVILLE, Monteiro (Diogo) in Dictionnaire de Spiritualité, X, 
Paris, 1980, 1680. O nome aparece com diversas terminações: Didaco Monteiro, Didacus Monteiro, 
Didacus Monteirus, Diego Montero, Diego de Monteyro, Diogo Monteiro e Jacobus Monteiro.

21 ARSI, Vitae 108, fl. 2 e Nuno da CUNHA, Compêndio da Vida, 2. 
22 Os seus nomes são referidos apenas por: Nuno da CUNHA, Compêndio da Vida, 2; A. 

FRANCO, Imagem...de Évora, ed. cit, 554; Barbosa MACHADO, P. Diogo Monteiro, in Biblioteca 
Lusitana, I, Lisboa, 1930, 663; Esteves PEREIRA - Guilherme RODRIGUES, Monteiro (P. Diogo), 
in Portugal. Dicionario Historico, chorografico, heraldico, biographico, bibliographico, numisma-
tico e artistico, IV, Lisboa, 1909, 1245.

23 Nuno da CUNHA, Compêndio da Vida, ed. cit, 2.
24 ARSI, Lus. 42, fl. 11v; ARSI, Lus. 43.II, fl. 521; Nuno da CUNHA, Compêndio da 

Vida, ed. cit. 6.
25 ARSI, Lus. 43.II, fl. 521.
26 ARSI, Lus. 42, fl. 11v; ARSI, Vitae 108, fl. 2; BPE, cód. 130.1-10, fl. 416v; Nuno da 

CUNHA, Compêndio da Vida, ed. cit, 6; A. FRANCO, Ano Santo, ed. cit. 27; A. FRANCO, Annus 
Gloriosus Societatis Jesu in Lusitania, ed. cit. 288; A. FRANCO, Imagem...de Évora, ed. cit. 555; 
A. FRANCO, Synopsis, ed. cit. 263.

27 ARSI, Lus. 39, fl. 3 e A. FRANCO, Imagem...de Évora, ed. cit, 555. Juntamente com 
Diogo Monteiro foram recebidos mais vinte e seis noviços para estudar.

28 O catálogo da Província Portuguesa feito em Janeiro de 1579, ao apresentar a lista dos 
noviços recebidos no colégio de Coimbra para estudar, diz que Diogo Monteiro estuda no segundo 
curso (ARSI, Lus 39, fl. 4).  
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Em 1579, dois anos depois de ter entrado na Companhia, no mesmo 
noviciado de Coimbra, tendo também já dois anos de noviço, fez os votos sim-
ples29. Na Companhia e depois do noviciado, mudaram-lhe o apelido “Banha” 
para “Monteiro”30.

Na cidade do Mondego continuou os seus estudos de Latim, Artes e 
Teologia. No final do terceiro ano de Teologia, em 1585, foi mandado para o 
colégio de Santo Antão, na cidade de Lisboa, para aí ensinar Humanidades31. 
Neste mesmo ano de 1585, com apenas 24 anos de idade, pronunciou no colégio 

29 Nuno da CUNHA, Compêndio da Vida, ed. cit, 7 e BNL, Cód. 4468, fl. 9 (autógrafo dos 
votos simples com a assinatura de Diogo Banha). A margem diz: «é o Pe. Diogo Monteiro que se 
chamava Banha quando era noviço». 

30 «O nome dele era, propriamente, Diogo Banha e ainda assim se chamava quando estu-
dava latim, na universidade de Évora. Mas ao entrar na Companhia, trocaram-lhe Banha por Mon-
teiro. Como se vê, os bons padres preocupavam-se, suficientemente, com a estética dos nomes. No 
fim de contas, ninguém precisa de ser feio, e o nome faz quase parte da pessoa» (Mário MARTINS, 
Da Oração e da Música, in Brotéria 30 (1940), 393). Não temos dados indiscutíveis que possam 
pôr em causa esta explicação tão simples. Mas outras hipóteses podem fazer alguma luz sobre esta 
estranha mudança de nome numa Ordem Religiosa que, desde os seus primórdios, nunca exigiu 
que os seus membros tivessem um “nome de religião”, algo muito frequente noutras congregações 
religiosas. Estes elementos não são muitos, nem têm muita solidez quando tomados isoladamente. 
Contudo podem ser significativos quando vistos em conjunto e no horizonte político-social-reli-
gioso da época. Ainda hoje a família “Banha” é conhecida, quer no Alentejo, quer em Lisboa, como 
tendo ascendência judaica. Poderia ser, pois, no tempo do Pe. Diogo Monteiro, uma das primeiras 
gerações de judeus convertidos ao cristianismo que tinham ficado em Portugal depois das expulsões 
de 1497. Depois destas expulsões o problema só veio a recrudescer com a subida ao trono de D. 
João III que, não mantendo a norma da tolerância religiosa desde então vigente, fez aumentar a cisão 
no corpo político e social do país. A Companhia de Jesus, devedora de tantos benefícios a este rei, 
não podia permanecer indiferente à sensibilidade envolvente. Não nos enganemos no que concerne 
a este assunto: mesmo após dezenas de anos era toda uma história, tradição e maneira de estar que 
podia ser transmitida de pais para filhos no interior dos lares (Maria José Pimenta Ferro TAVARES, 
Inquisição e Judaísmo: Estudos, Lisboa, 1987, 37-65). Outro dado a ter em conta é o das reais difi-
culdades que os descendentes de judeus tinham para entrar para a vida religiosa em geral e, no caso 
que nos interessa, para a Companhia de Jesus em particular, como se pode ver nas Constituições: 
«Se é de legítimo matrimónio ou não e como não. Se vem de cristãos antigos ou modernos. Se algum 
dos seus antecessores foi notificado ou declarado em erros contra a nossa religião cristã e como» 
(Constituições da Companhia de Jesus, n. 36).  

31 ARSI, Lus. 39, fl. 9 e 11v. O colégio de Santo Antão foi o primeiro estabelecimento 
de educação e de ensino aberto pelos Padres Jesuítas em Portugal e o mais importante de Lisboa 
durante dois séculos. A projecção cultural do colégio de Santo Antão, nos diversos campos da cul-
tura, comprovam-na os seus mestres e alunos mais distintos que aí ensinaram e se formaram (Fran-
cisco RODRIGUES, História da Companhia, ed. cit, I.1, 281-290; I.2, 290-302; II.1, 163-174;  João 
Pereira GOMES, Antão, colégio de Santo, in Enciclopédia Verbo, 2, Lisboa, 1964, 505-507).  
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de Santo Antão a “Oratio Sapientiae” no começo do ano lectivo32. Na capital 
permaneceu até ao ano de 1589 tendo sido mestre distinto das escolas de Santo 
Antão abertas pelos Padres da Companhia de Jesus desde o ano de 155333.

No ano de 1589, Diogo Monteiro, deixava o colégio de Santo Antão, 
com a idade de 28 anos, para continuar os seus estudos de Artes e Teologia 
(1590-1592)34 na Universidade de Évora. Na cidade de Évora a Companhia de 
Jesus possuía um colégio desde 1551. A partir de 1559 foi elevado à categoria 
de Universidade35.

No primeiro ano que esteve na cidade de Évora, Diogo Monteiro, ter-se-
á graduado em Artes36. No final do curso, isto é, em 1591 recebeu a ordenação 
sacerdotal37.

Nesta universidade fez o juramento e profissão de fé, conforme a bula do 
Papa Pio IV, a 11 de Abril de 159238.

32 «Oratio Scientiarum Laudibus à Frate Jacobo Monteiro praeceptore quartano habita in 
Collegio Olyssiponensi D. Antonii 21 Octob. 1585» (BPE, Cód. 108.2-8, fl. 19-22).

33 Com o rei D. João III, Portugal foi um dos primeiros países a pedir a colaboração dos 
padres da Companhia de Jesus. Santo Inácio mandou 3 dos seus companheiros de Paris: Simão 
Rodrigues e Paulo Camerte que chegaram a Lisboa a 17 de Abril de 1540, seguidos em Junho por 
Francisco Xavier. Simão Rodrigues ficaria no Reino para fundar a primeira província da Companhia 
de Jesus e Francisco Xavier, o grande apóstolo das Índias, viria a embarcar, no ano seguinte, para 
Goa. Em Santo Antão se instalaram os Padres Jesuítas a partir de 1542 (Francisco RODRIGUES, 
História da Companhia, ed. cit, I.1, 281-286).

34 ARSI, Lus. 44.I, fl. 25fv e fl. 46v. O catálogo de 1587 diz o seguinte: «ouviu 4 anos de 
Artes e 3 de Teologia» (ARSI, Lus. 44.I, fl. 4).

35 O colégio do Espírito Santo de Évora foi fundado por desejo do Cardeal D. Henrique. 
Este, nascido em 1512, foi elevado em 1532 a arcebispo de Braga, em 1540 a arcebispo de Évora, 
em 1545 a cardeal, em 1564 a arcebispo de Lisboa, em 1572 é eleito regente e em 1578 rei de Portu-
gal. Morreu em 1580. Tinha este cardeal começado por fundar um colégio para a formação do clero 
da sua diocese, decidindo, a conselho de Frei Luís de Granada, O.P., colocá-lo sob a orientação da 
Companhia de Jesus. Em 5 de Outubro de 1551 chegaram a Évora os Jesuítas Melchior Carneiro 
e João Cuvillon com 4 estudantes de Teologia, entre os quais Pedro da Fonseca, e 3 irmãos leigos. 
João Cuvillon começou logo o ensino de Filosofia. Em 1552 inaugurou-se um curso de Teologia 
(Francisco RODRIGUES, História da Companhia, ed. cit. I.1, 578-585; I.2, 303-324 e Friedrich 
STEGMULLER, Filosofia e Teologia nas Universidades de Coimbra e Évora, ed. cit. 37-38).

36 O catálogo da Província Portuguesa de 1590, ao apresentar a relação dos padres e irmãos 
do colégio de Évora, faz referência a Diogo Monteiro como um dos irmãos estudantes sem especi-
ficar o que estuda (ARSI, Lus. 44.I, fl. 25fv). O catálogo de 1593, ao fazer a relação do colégio de 
Coimbra, diz que Diogo Monteiro lê Humanidades e é mestre em Artes (ARSI, Lus. 44.I, fl. 75v). 

37 Da análise dos catálogos do ARSI foi possível estabelecer este ano como sendo o ano 
da ordenação sacerdotal de Diogo Monteiro. O catálogo feito em Maio de 1590 apresenta-o como 
irmão estudante sem especificar o que estuda (ARSI, Lus. 44.I, fl. 25fv). Por sua vez o catálogo feito 
em Janeiro de 1592 apresenta-o como estudante do quarto ano de Teologia e como padre (cf. ARSI, 
Lus. 44.I, fl. 46v). Também o catálogo feito em Abril de 1597 diz que vai para 6 anos que prega e 
confessa (ARSI, Lus. 44.I, fl. 134).

38 BPE, Cód. 130.1-3, fl. 164.



 O Padre Diogo Monteiro, a sua Arte de Orar 39

Terminado o quarto ano do curso Teológico, na mesma Universidade 
de Évora, em 1592, Diogo Monteiro, foi mandado novamente para o colégio 
de Coimbra para aí ensinar Humanidades39. Neste mesmo colégio teve lugar 
um acontecimento que marcaria profundamente toda a sua existência e que foi 
também o impulso para uma vida de total entrega a Deus na prática heróica das 
virtudes: a proibição da representação (1593) de uma Tragicomédia Latina que 
escreveu40, conforme o uso da Companhia e que desde muito cedo fez parte das 
suas normas pedagógicas41.

Depois deste acontecimento que irá marcar a sua vida, foi mandado para 
o colégio de Évora onde permanecerá por 6 anos. Neste mesmo colégio foi pre-
feito de estudos (1596-1597)42, mestre de Casos de Consciência (1597-1598)43, 
Teologia, um ano e dois meses de Sagrada Escritura44. Também na Universidade 
de Évora exerceu a sua actividade como professor de Filosofia (1594-1595) 
substituindo António de Proença45.

Na cidade de Évora, o Pe. Diogo Monteiro, fez a profissão solene dos 4 
votos, a 10 de Maio de 159846. 

39 ARSI, Lus. 44.I, fl. 41v.
40 ARSI, Vitae 108, fl. 3v; Nuno da CUNHA, Compêndio da Vida, ed. cit. 8;  A. FRANCO, 

Imagem...de Évora, ed. cit. 557.
41 Sobre o teatro dos Jesuítas em Portugal: Francisco RODRIGUES, História da Compan-

hia, I.2, ed. cit. 447-450; III.2, 69-92; Claude-Henri FRECHES, Le Théatre neo-latin au Portugal 
(1550-1745), Paris-Lisboa, 1964; Claude-Henri FRECHES, Jesuíta (Teatro), in Enciclopédia Verbo, 
11, Lisboa, 1971, 516-519; Claude-Henri FRECHES, La tragédie religieuse neo-latine au Portugal: 
le P. Luís da Cruz, in Bulletin d’Histoire du Théatre Portugais 4 (1953), 129-176; 5 (1954) 25-63; 
N. GRIFFIN, Some Jesuit Theatre Manuscripts, in Humanitas 23-24 (1971-1972), 427-434; Cayo 
Gonzáles GUTIÉREZ, El Teatro Escolar de los Jesuítas (1555-1640), Oviedo, 1997.

42 ARSI, Lus. 44.I, fl. 120, 134, 177, 219v, 286v; ARSI, Lus. 44.II, fl. 309v; BPE, Cód. 
130.1-3, fl. 204.

43 ARSI, Lus. 44.I, fl. 112, 219v, 286v; ARSI, Lus. 44.II, fl. 309v, 415, 442.
44 ARSI, Lus. 44.I, fl. 177, 219v; Lus. 44.II, fl. 391v, 442.
45 ARSI, Lus. 44.I, fl. 219v, 286v; ARSI, Lus. 44.II, fl. 415, 442. «António de Proença ini-

ciou a leitura do curso a 2 de Outubro de 1591. Deu o grau de bacharel aos discípulos a 13 de Março 
de 1594 e o Cancelário Fernão Rebelo deu-lhes o de licenciado a 16 de Maio de 1595. No final do 
curso, cuido que por doença, foi substituído por Diogo Monteiro que leccionou algum tempo e em 
Março presidiu às mesas filosóficas» (João Pereira GOMES, Os Professores de Filosofia da Univer-
sidade de Évora, ed. cit., 173). Friedrich STEGMULLER, Filosofia e Teologia nas Universidades 
de Coimbra e de Évora, ed. cit., 94.

46 ARSI, Lus. 2, fl. 163 e 163a (autógrafo da profissão solene dos 4 votos com a assinatura 
de Jacobus Monteiro); ARSI, Lus. 44.II, fl. 358 e 391v.
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Depois desta estadia no colégio de Évora foi mandado para a casa 
Professa de S. Roque47, em Lisboa, dedicando-se ao ministério da pregação 
e ao serviço do confessionário48, de acordo com a finalidade específica da 
mesma.  

No ano de 1601, sendo Provincial da Companhia o Pe. João Correia49 e 
reitor do colégio de Coimbra o Pe. António de Mascarenhas50, o Pe. Diogo Mon-
teiro, foi mandado novamente para Coimbra, onde oito anos antes tinha sido 
publicamente mortificado ao ser proibida a representação da sua tragicomédia, 
para aí exercer, pela primeira vez, a função de mestre de noviços51.

No noviciado de Coimbra exerceu o cargo de mestre de noviços durante 
quase cinco anos52, isto é, de 1601 a 1606, altura em que o retiraram desta função 
por queixas de que o seu modo de dirigir e o seu método de ensinar mais criavam 
nos noviços a tendência para a vida eremítica que para o comum e específico da 
Companhia53.  

47 A casa Professa de S. Roque foi a primeira casa que em Portugal estabeleceu a Com-
panhia de Jesus com o fim exclusivo de se dedicar aos ministérios espirituais. Os moradores eram 
padres já formados e deviam viver na mais perfeita pobreza, apenas de esmolas (os colégios tinham 
rendas suficientes para o sustento do professorado e a conservação dos edifícios). Aqui se estabe-
leceram os Jesuítas no ano de 1553 em duas pequenas e pobres casas térreas anexas à ermida de S. 
Roque, fundada em 1506. Ao tempo situava-se fora da muralha fernandina no meio de olivais. Em 
1561 procuraram, os Jesuítas, edificar uma Igreja de maior capacidade. Esta é a primeira Igreja que, 
à imitação da Igreja do Gesù de Roma, foi constituída com uma só nave. No ano de 1573 foi aberta 
ao público. A casa professa principiou com 5 padres e, a partir de 1590, o seu número oscilou entre 
20 e 30. Governava-os um superior com o nome de Prepósito. As principais actividades foram: pre-
gação, administração dos sacramentos, ensino da doutrina, instrução dos catecúmenos, assistência 
aos presos do Limoeiro, Tronco e Aljube, respostas a consultas e direcção de congregações. Aqui 
funcionou também durante pouco tempo o noviciado, a partir de 1556, a primeira casa do noviciado 
de Lisboa, antes de passar para a Quinta de Campolide e depois para o Monte Olivete da Cotovia 
(Francisco RODRIGUES, História da Companhia, ed. cit., I.1, 619-637; João Pereira GOMES, 
Casa Professa de São Roque, in Enciclopédia Verbo, 4, Lisboa, 1966, 1298-1301).

48 ARSI, Lus. 39, fl. 23.
49 ARSI, Lus. 39, fl. 35. 
50 ARSI, Lus. 39, fl. 35v. 
51 ARSI, Lus. 39, fl. 37. Nuno da CUNHA, Compêndio da Vida, ed. cit., 24. No Noviciado 

de Coimbra estavam 40 noviços estudantes e 13 noviços coadjutores. Neste noviciado o Pe. Diogo 
Monteiro tinha como companheiro o Pe. Agostinho da Costa (ARSI, Lus. fl.37) e como ajudante de 
mestre de noviços o Pe. António Costa (ARSI, Lus. 39, fl. 43v).

52 ARSI, Lus. 39, fl. 37, 43v, 52, 55v; ARSI, Lus. 44.I, fl. 177, 200, 219v, 286v. O catálogo 
trienal da Província Portuguesa realizado no princípio de Março de 1606 diz que o Pe. Diogo Mon-
teiro foi mestre de noviços mais de 4 anos (cf. ARSI, Lus. 44.I, fl. 219v).

53 Nuno da CUNHA, Compêndio da Vida, ed. cit., 46-47 e A. FRANCO, Imagem...de 
Évora, ed. cit, 557-558.
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Neste mesmo ano de 1606 participou, pela primeira vez, na congregação 
da Província Portuguesa realizada em Lisboa, na casa de S. Roque, no mês de 
Abril54.

Deixando o noviciado de Coimbra foi mandado para o colégio da Com-
panhia em Braga55 onde exerceu durante três anos o cargo de reitor (1606-
1609)56. No exercício desta função de reitor do colégio bracarense participou 
na congregação Provincial realizada em Lisboa, na casa Professa de S. Roque, 
durante os meses de Abril e Maio do ano de 160957.

Em 1610, sendo reitor do colégio o Pe. Nuno de Mascarenhas58, o Pe. 
Diogo Monteiro, regressa novamente ao noviciado de Coimbra para aí exer-
cer, pela segunda vez, o cargo de mestre de noviços59. Nesta mesma função 
permaneceu de 1610 até 161960, altura em que novamente foi retirado do cargo 
alegando os mesmos motivos da primeira vez61. Durante este período de tempo 
o número dos noviços oscilava entre os 28 e 38 membros cada ano62. Nesta sua 
estadia em Coimbra exerceu também simultaneamente o cargo de consultor63.

A partir de 1606, o Pe. Diogo Monteiro, começou a tomar parte, cada vez 
mais activamente, no governo da Província Portuguesa, não só como delegado 
habitual às congregações provinciais64 mas também como consultor.

54 BNL, Cód. 753, fl. 46v.
55 ARSI, Lus. 39, fl. 66v. No colégio de Braga, o Pe. Diogo Monteiro, substituiu, como 

reitor, o Pe. Manuel Francisco (ARSI, Lus. 39, fl. 58v). O já então denominado colégio de S. Paulo 
tinha sido começado a construir pelo arcebispo D. Diogo de Sousa que administrou a arquidiocese 
Bracarense de 1505 a 1532 e foi entregue à Companhia de Jesus por Frei Bartolomeu dos Mártires 
no ano de 1560, no meio de algumas controvérsias, sobretudo com o cabido (Francisco RODRI-
GUES, História da Companhia, ed. cit., I.2, 413-427).

56 ARSI, Lus. 44.I, fl. 286v; ARSI, Lus. 44.II, fl. 309v, 358, 391v, 415, 442, 491. No colé-
gio de Braga foi substituído pelo Pe. António de Morais (ARSI, Lus. 39. fl. 73).

57 BNL, Cód. 753, fl. 60v.
58 ARSI, Lus. 44.I, fl. 240v e 286.
59 ARSI, Lus. 44.I, fl. 240v e 286v.
60 ARSI, Lus. 39, fl. 70, 78, 87, 95v; ARSI, Lus. 44.I, fl. 240v, 286v; ARSI, Lus. 44.II, fl. 

309v, 330v, 358. Durante os anos em que foi mestre de noviços vivia também na cidade de Coimbra 
o Pe. Francisco Suarez (1548-1617) cuja virtude e sabedoria muito apreciava. De facto será das 
consultas e das conversações mantidas com o Pe. Francisco Suarez que o Pe. Diogo Monteiro intro-
duzirá algumas devoções nos noviciados da Companhia.

61 Nuno da CUNHA, Compêndio da Vida, ed. cit., 48 e A. FRANCO, Imagem...de Évora, 
ed. cit., 557-558.

62 ARSI, Lus. 39, fl. 79v e 89; ARSI, Lus. 44.II, fl. 357v.
63 ARSI, Lus. 39, fl. 70, 78, 87; ARSI, Lus. 44.II, fl. 330v.
64 As congregações Provinciais tiveram lugar na casa Professa de S. Roque, em Lisboa, 

nos anos de 1606, 1609, 1611, 1614, 1617, 1619,1622, 1625, 1628, 1633 (BNL, Cód. 753, fl. 46-
116v).
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Depois de ter deixado o cargo de mestre de noviços permaneceu na 
cidade de Coimbra até 1623 desempenhando a função de prefeito espiritual e 
dedicando-se, simultaneamente, ao ministério da pregação e do confessionário. 
Neste período realizou também várias missões65.

De 1623 a 1625 exerceu as funções de reitor da casa de Provação de Lis-
boa acumulando também, simultaneamente, o cargo de mestre de noviços66.

Em 1625, deixando a casa de Provação, foi nomeado Prepósito da casa 
de S. Roque na mesma cidade de Lisboa67, continuando a exercer o ministério de 
pregação e do confessionário68. Neste cargo, por sua iniciativa e diligência, man-
dou-se fazer o retábulo da circuncisão do altar-mor da igreja de S. Roque69.

Em 1629, com a morte do Provincial António de Abreu, ocorrida antes 
de terminar o triénio70, o Pe. Diogo Monteiro, foi eleito Provincial da Província 
Portuguesa da Companhia de Jesus71.

Em 1630 apareceu impresso, em Coimbra, o seu livro “Arte de Orar”.
Terminado o triénio em que esteve à frente dos destinos da Província 

Portuguesa (1630-1633), o Pe. Diogo Monteiro, exerceu, durante algum tempo, 
o cargo de prefeito espiritual da casa de S. Roque tendo também a seu cuidado 
os noviços que ali ajudam nas funções litúrgicas72.

No mesmo ano de 1633 em que deixou o cargo de Provincial, e depois 
da breve permanência na casa de S. Roque, regressou novamente ao colégio 
de Coimbra73. Aqui continuou a exercer a função de prefeito espiritual, dando 
as meditações e confessando74. Neste mesmo colégio de Coimbra morreu, a 27 

65 ARSI, Lus. 39, fl. 117, 124, 132; ARSI, Lus. 44.II, fl. 391v e 442.
66 ARSI, Lus. 44.II, fl. 415 e 442.
67 ARSI, Lus. 44.II, fl. 442 e 491.
68 ARSI, Lus. 44.II, fl. 442. Nuno da CUNHA, Compêndio da Vida, ed. cit. 50.
69 «Este insigne Prepósito da casa de S. Roque se resolveu e se animou a lhe fazer o retábulo 

do altar-mor, e ainda que o tempo estava apertado e a obra pedia muita fábrica, contudo ele com 
sua boa graça e grande entrada que tinha com todos falando de Deus e excitando à devoção (que era 
sempre o seu principal intento) alcançou esmolas com que se fizesse...e conforme alguns cuidam 
é o mais engraçado e mais aparatoso retábulo que tem Lisboa» (M. Baltasar TELLEZ, Chrónica 
da Companhia de Jesus na Província de Portugal, II, Lisboa, 1647, 114-115). Francisco RODRI-
GUES, História da Companhia, ed. cit., II.1, 185.

70 ARSI, Lus. 44.II, fl. 441. 
71 ARSI, Lus. 44.II, fl. 491.
72 Nuno da CUNHA, Compêndio da Vida, ed. cit., 59 e A. FRANCO, Imagem...de Évora, 

ed. cit., 583.
73 ARSI, Lus. 44.II, fl. 491.
74 Nuno da CUNHA, Compêndio da Vida, ed. cit., 59 e A. FRANCO, Imagem...de Évora, 

ed. cit., 583.
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de Maio de 163475, com grande fama de santo e homem de rara virtude e per-
feição76. Contava 72 anos de idade e 55 de membro da Companhia de Jesus77.

A austeridade provada e a humildade sofrida fizeram do Pe. Diogo Mon-
teiro um grande asceta e também, fruto da sua extraordinária capacidade de 
discernimento espiritual, um autêntico místico dentro dos horizontes da vocação 
própria da Companhia de Jesus para os seus membros: “contemplativos na 
acção”78.

Os vários autores, ao definirem a personalidade, em relatos um tanto 
romanceados e um tanto apologéticos, descrevem o Pe. Diogo Monteiro como 
tendo sido pessoa virtuosa, dotada de uma simplicidade e desprendimento 
extremo, muito reservado, recolhido e calado, mas ao mesmo tempo enérgico 
e determinado; agraciado por uma familiaridade com Deus, grande discreção, 
capacidade de compreensão e acolhimento. Estes eram os requisitos fundamen-
tais para se ser Mestre de Noviço e Provincial. É interessante verificar o parale-
lismo entre as “Qualidades que deve ter o Prepósito Geral”, tal como aparecem 
na Parte Nona das “Constituições da Companhia de Jesus”, e a descrição de um 
antigo Provincial da Companhia de Jesus, delegado daquele na mesma Provín-
cia.

Em 1671, o Pe. Nuno da Cunha publicou, em Roma, as Meditações dos 
Atributos Divinos, inserindo no início do livro um breve compêndio da vida do 
Pe. Diogo Monteiro.

75 BNL, Cód. 4505, fl. 25v (este códice é o Obituário do colégio de Coimbra. Além de 
apresentar o dia 27 de Maio como o dia da morte do nosso autor diz também que a sua cova é a 
sexta); ARSI, Lus. 58.I, fl. 8 e 155; ARSI, Vitae 108, fl. 14; ARSI, H. S., fl. 9. Todos os autores 
que escreveram sobre o Pe. Diogo Monteiro, à excepção de Pedro da Rocha (ARSI, Lus.74, fl. 240), 
fazem referência a esta data.

76 ARSI, Lus. 58.I, fl. 155; ARSI, Lus. 74, fl. 240. Nuno da CUNHA, Compêndio da Vida, 
ed. cit., 61 e A. FRANCO, Imagem...de Évora,  ed. cit., 584.

77 Ao fazermos o confronto dos vários dados biográficos do Pe. Diogo Monteiro, tais como 
estes são apresentados pelos diversos autores, deparámos com algumas discrepâncias que a utili-
zação e o estudo de fontes coevas ofereceram a possibilidade de corrigir, estabelecendo assim a 
verdade dos factos para algumas etapas da sua vida. Verificámos também que são relativamente 
abundantes estas fontes coevas para podermos acompanhar as várias etapas da sua vida, sobretudo 
depois da sua entrada na Companhia de Jesus.

78 Sintetizando o que acabamos de dizer, um autor afirma: «Homme de prière, saint reli-
gieux, Monteiro semble avoir été le principal maître spirituel jésuite dans le Portugal de son temps» 
(André DERVILLE, Monteiro (Diogo), in Dictionnnaire de Spiritualité, X, 1680).
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2 - O Pe. Diogo Monteiro: Escritor, obra e espiritualidade

Depois da apresentação dos dados biográficos do Pe. Diogo Monteiro e 
da sua personalidade, é necessário ponderar também sobre o escritor e a sua obra 
escrita dentro do panorama literário de seiscentos. Só assim poderemos avaliar 
mais adequadamente a sua actividade como excelente director espiritual que 
influenciou beneficamente o seu tempo.

2.1 - O Escritor

Como escritor, o Pe. Diogo Monteiro, ocupa um lugar de relevo na vasta 
galeria dos escritores de seiscentos que contribuíram com as suas obras para o 
enobrecimento das letras em Portugal79.

Evidentemente que não se pode isolar nem desligar o autor em estudo 
do ambiente concreto no qual viveu, e muito menos isolá-lo ou desligá-lo da 
congregação religiosa em que foi educado e professou. Dela e nela recebeu a 
instrução e a vasta cultura, tanto humana como teológica, que fizeram dele um 
dos principais mestres do seu tempo80.

É um dado aceite pela grande parte dos historiadores da cultura portu-
guesa que a maior e mais decisiva influência no desenvolvimento e progresso 
das ciências, tanto humanas como teológicas, pertence à Companhia de Jesus. 
Os padres Jesuítas, prosseguindo e dando continuidade à grande iniciativa peda-
gógica começada no século XVI e desenvolvida por todo o século XVII e XVIII, 
até à sua expulsão de Portugal (1773)81, foram verdadeiros agentes da cultura e 
grandes mestres do saber não só no continente mas também nos territórios ultra-

 
79 «Em profunda e variada erudição se avantajaram... na literatura Álvaro Lobo e Diogo 

Monteiro» (Francisco RODRIGUES, História da Companhia, ed. cit., III.1, 22).
80 O Pe. Diogo Monteiro como escritor será visto e enquadrado a partir de um horizonte 

mais largo, isto é, a partir do contributo e da influência da Companhia de Jesus no desenvolvimento, 
progresso e enriquecimento da cultura portuguesa em todos os campos do saber, especialmente no 
século XVII. De facto em nenhum outro século, os padres da Companhia de Jesus, trabalharam tanto 
e tão directamente na defesa, conservação e engrandecimento da “Pequena Casa Lusitana” como no 
século de seiscentos (Francisco RODRIGUES, História da Companhia, ed. cit., III.1, VII).

81 «Dirigiam os padres jesuítas, ao tempo da perseguição pombalina, no Reino, Ilhas Adja-
centes e África Ocidental, uma universidade, 20 colégios, incluindo o da Madre de Deus, e 3 semi-
nários. Tinham ainda escolas frequentadas por numerosos alunos na Residência de Pernes junto 
a Santarém e no santuário de Nossa Senhora da Lapa situado na diocese de Lamego» (Francisco 
RODRIGUES, A formação intelectual do Jesuíta, Porto 1917, 165).
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marinos onde exerceram a sua benéfica e reconhecida actividade missionária e 
evangelizadora82.

No século de seiscentos continuaram, os padres da Companhia de Jesus, a 
ensinar e educar a juventude nos seus colégios83, a cultivar as letras e as ciências, 
assim como também continuaram e intensificaram a educação religiosa do povo 
através do ensino da doutrina, dos sermões e das missões populares84. Tudo isto 
dominados sempre pelo seu zelo apostólico e para “maior glória de Deus”.

 Por outro lado, é um facto reconhecido pelos historiadores que a litera-
tura eclesiástica de Portugal atingiu nos séculos XVI e XVII o seu maior esplen-
dor em todos os géneros. Os escritores eclesiásticos não só cultivaram com dis-
tinção as letras e as ciências religiosas, como também representaram papel de 
primeira ordem no movimento literário do país naquele tempo85.

A intensidade da vida religiosa e da cultura teológica de qualquer época 
histórica afirma-se também na produção de grande número de obras de carácter 
ascético e místico. Algumas delas, além de constituírem marcos referenciais da 

82 Escrevendo sobre a actividade cultural e evangelizadora dos missionários jesuítas no 
ultramar, o insigne historiador da Companhia, afirma o seguinte: «Basta recordar a grande legião 
de heróicos missionários que tanto honraram nas províncias do ultramar, com as suas letras, zelo e 
virtude, a Igreja e o nome de Portugal, para havermos de admitir que foram admiráveis os frutos que 
brotaram, naquele século XVII, das escolas da Companhia de Jesus (...). Tais discípulos formaram-
nos mestres hábeis que por todo esse século ensinaram com grande esplendor letras humanas nos 
colégios da sua Ordem. De muitos deles nos guarda a história admirativa lembrança (...). Nomee-
mos apenas... Francisco Mendonça, Diogo Monteiro, Francisco Soares Lusitano, afamados por suas 
obras magistrais» (Francisco RODRIGUES, História da Companhia, ed. cit., III.1, 77-78).

83 Das escolas da Companhia «penetrou largamente em todas as camadas da sociedade a 
instrução literária levantando o nível da cultura popular, e saíram tantos homens insignes nas letras 
e na virtude, que foram lustre da sociedade portuguesa de aquém e além-mar. Não desenrolamos 
aqui a resenha dessas personagens ilustres que em todas as classes e ocupações se distinguiram. É 
escusada essa recordação que a história não deixou esquecer, mas bastaria proferir os nomes de D. 
Rodrigo da Cunha e Bartolomeu de Quental, de Francisco Manuel de Melo e Diogo Monteiro, de 
António Vieira e Manuel Bernardes, tão beneméritos das letras em Portugal» (Francisco RODRI-
GUES, História da Companhia, ed. cit., III.1, 77).

84 «Percorriam o País em missões populares e subiram os púlpitos das catedrais; entraram 
no Paço como confessores de reis, e meteram-se pelo Limoeiro, Tronco e Aljube, como procurado-
res de presos, a fim de lhes levarem assistência material e religiosa; foram, por vezes, mestres de 
príncipes e infantas, mas desde 1580 que andavam pelas ruas e praças da capital a ensinar crianças; 
e na Igreja de S. Roque, ao lado de uma Congregação para os nobres, fundaram e dirigiram a dos ofi-
ciais mecânicos» (João Pereira GOMES, Jesuítas na metrópole, in Dicionário de História de Por-
tugal, III, 366). Francisco RODRIGUES, História da Companhia, ed. cit., III.1, 3-4 e J. O’MALLY, 
los Primeros Jesuítas, Bilbao-Santander, 1995.

85 Sobre a literatura religiosa nos diversos campos Fortunato de ALMEIDA, História da 
Igreja em Portugal, ed. cit., III.2, 316-379.
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língua nacional, não receiam confrontos com as obras primas de outras litera-
turas86.

A literatura portuguesa de espiritualidade da segunda metade de quin-
hentos, pela profundidade dos estudos teológicos, quer nas universidades quer 
nos colégios das várias ordens religiosas, pelas traduções87 e pela difusão da lite-
ratura mística espanhola88, tanto em edições impressas em Portugal89 como em 
Espanha, dista profundamente da literatura da primeira metade de quinhentos 
não só pelo número de obras impressas90, mas também na riqueza de expressão, 
na variedade e complexidade dos temas, no dilatado horizonte abrangido, assim 
como no sentimento da vida interior91. É vasta esta literatura, tanto em prosa 
como em verso92. 

86 Fortunado de ALMEIDA, História da Igreja em Portugal, ed. cit. III.2, 333.
87 Deve acentuar-se a importância de algumas traduções pela influência que tiveram na medi-

tação ascética e mística, assim como na análise da vida interior, além da influência no léxico, pela 
criação de um vocabulário psicológico e em parte filosófico, como as “Instituciones” (1551) e os 
“Exercícios e meditação da vida e paixão de Jesus Cristo” (trad. de Fr. Marcos de Lisboa e 3 vezes 
editada durante o século: 1562, 1571) de Taulero, alguns tratados de S. Boaventura(1562), a “Escala 
Espiritual” de João Clímaco (em castelhano, 1562) e os “Exercícios espirituais e divinos” de Eschio 
(1554) (Bibliografia cronológica, n. 152, 248-256, 258, 264, 375, 376; Joaquim de CARVALHO, 
Literatura religiosa, in História da Literatura Portuguesa Ilustrada, III, Lisboa, 1932, 89).

88 A segunda metade do século XVI foi a época áurea da literatura ascética e mística espan-
hola. Basta recordar os nomes de Santo Inácio, Santa Teresa de Ávila, S. João da Cruz e Frei Luís de 
Granada: Sobre a influência das correntes espirituais espanholas em Portugal no século XVI MAR-
TINS, Repercussões em Portugal das correntes espirituais espanholas no século XVI, in Corrientes 
espirituales en la España del siglo XVI, Valência, 1983, 561-567 e Maria Idalina Resina RODRI-
GUES, Fray Luis de Granada y la Literatura de Espiritualidad em Portugal (1554-1632), Madrid, 
1988, 661-768 e 843-970.

89 Foi em Portugal, na cidade de Évora, que em 1583 saiu impressa a primeira edição de 
Camino de Perfección de Santa Teresa de Ávila e novamente editada em 1616 e 1628 (Bibliografia 
cronológica, n. 480, 847, 1047). Em Coimbra, no ano de 1553, ainda em vida de Santo Inácio, saiu 
impressa uma edição de Exercitia Spiritualia (Ibid., n. 162). Durante a segunda metade de quinhen-
tos e primeira metade de seiscentos foram ainda impressas em Portugal várias obras de Frei Luis 
de Granada (Ibid., n. 190, 195, 201, 202, 218-220, 241-243, 269, 296-298, 369, 413, 479, 538, 539, 
558, 610, 1126). Sobre a influência de Frei Luís de Granada nos meios espirituais portugueses cf. 
Maria I. Resina RODRIGUES, Fray Luis de Granada y la Literatura de Espiritualidad em Portugal 
(1554-1632), ed. cit., 561-659 e 843-968.

90 Na primeira metade do século XVI, entre traduções e escritos de autores portugueses 
e estrangeiros, foram impressas apenas 141 obras. Na segunda metade foram impressas 546 (cf. 
Bibliografia cronológica, n. 1-141 e 142-687).

91 M. de L. Belchior PONTES, Mística, Literatura, in Dicionário de Literatura, 2, 645-650; 
PONTES - José Freitas de CARVALHO, Portugal. B.16-18 siècles, in Dictionnaire de Spiritualité., 
XII, 1958-1973; Dalila L. Pereira da COSTA, Místicos Portugueses do século XVI, Porto, 1986, 
219-357. Factores decisivos foram, sobretudo, a entrada da Companhia de Jesus em Portugal e cuja 
influência mais preponderante se verificará a partir do século XVII, e a realização do concílio de 
Trento.

92 Limitando-nos aos mais importantes, são dignas de nota as obras de D. Gaspar de Leão 
(m.1576), primeiro arcebispo de Goa, Compêndio espiritual da vida cristã, Goa, 1561, Coimbra 
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O século XVII, sobretudo a primeira metade, não é mais que o desen-
volvimento lógico e normal do século XVI93. Apesar dos vários historiadores 
da literatura e da cultura portuguesas prestarem pouca atenção a estes primei-
ros decénios do século XVII94, neles encontramos também, a nível de literatura 
religiosa, uma grande produção literária95 e o desenvolvimento e tratamento de 
temas que já vinham da segunda metade de quinhentos, sobretudo de um certo 
cunho nacionalista: parenética96 e estudos historiográficos97. 

1600; Diálogo Espiritual, Lisboa, 1568; Desengano de Perdidos, Goa, 1573; Francisco de Sousa 
Tavares (m .1567), Livro de doutrina espiritual, Lisboa, 1564; D. Frei Bartolomeu dos Mártires 
(1514-1590), Catecismo ou doutrina cristã e práticas espirituais, Braga, 1561; Sebastião Toscano 
(1515-1583), Mystica Theológica, Lisboa, 1568; Frei Marcos de Lisboa (1511-1591), Primeira 
parte das crónicas da ordem dos frades menores, Lisboa 1557; Parte segunda das crónicas da 
ordem dos frades menores, Lisboa, 1562; D. Hilarião Brandão (m.1585), Voz do Amado, Lisboa, 
1579; D. Manuel de Portugal (1520-1606), Obras, Lisboa, 1605 e Tratado breve da oração, Lisboa 
1605; Frei Heitor Pinto (1528-1584), Imagem da vida cristã, Coimbra, 1563; Frei Tomé de Jesus 
(1529-1582), Trabalhos de Jesus (primeira parte), Lisboa, 1602; (segunda parte), Lisboa; Frei Ama-
dor Arrais (1525-1600), Diálogos, Coimbra, 1589 e Frei Agostinho da Cruz (1540-1619), Várias 
Poesias, Lisboa, 1771.

93 «É o Clássico em evolução. É a Renascença a produzir-se. É o Paganismo a recuperar 
posições. É o Humanismo a dominar a influência que a magnífica e humaníssima Idade Média exer-
cera - tão salutarmente sobre a Civilização» (Alfredo PIMENTA, A Poesia, in História da Literatura 
Portuguesa Ilustrada, Lisboa, 1929-1942, III, 128).  

94 Os vários historiadores da literatura e da cultura, ao mencionarem os autores religiosos 
mais representativos deste século, com excepção para Frei Luís de Sousa (1555-1632), referem 
só autores da segunda metade de seiscentos: Pe. António Vieira (1608-1697), Pe. Manuel Bernar-
des (1644-1710) e Frei António das Chagas (1631-1682) (João Lúcio de AZEVEDO, A Prosa, in 
História da Literatura Portuguesa Ilustrada, ed. cit. III, 193-204; Hernâni CIDADE, Lições de 
Cultura e Literatura Portuguesas, I, 409-449; Arlindo Ribeiro da CUNHA, A Língua e a Literatura 
Portuguesa, 332-338; António José SARAIVA-Óscar LOPES, História da Literatura Portuguesa, 
399-420).

95 Na primeira metade de seiscentos, incluindo traduções, foram editadas 617 obras de 
literatura de espiritualidade (Bibliografia cronológica, n. 688-1305).

96 Sobre a parenética neste período, João Francisco MARQUES, A Parenética Portuguesa e 
a Dominação Filipina, Porto, 1986 e M. de L. Belchior PONTES, A oratória sacra em Portugal no 
século XVII segundo o manuscrito 362 da Biblioteca Nacional de Lisboa, in Os Homens e os Livros. 
Séculos XVI e XVII, Lisboa, 1971, 172-181.

97 Os monges cistercienses de Alcobaça, com fins apologéticos, não só para testemunhar a 
perpetuidade da pátria que então estava sujeita ao domínio filipino mas também na ânsia de demons-
trar a eleição, por parte de Deus, do povo português, deram início à História de Portugal desde o 
princípio da humanidade. Assim apareceu a “Monarquia Lusitana” (1597-1727) a cuja organização 
presidiu o desejo de «demonstrar a persistência da gente portuguesa através dos tempos, desde a fun-
dação do Mundo, sempre triunfante das transformações da terra e sempre obreira de grandes feitos» 
(Fidelino de Sousa FIGUEIREDO, História da Literatura Clássica, II, 200). Foi seu iniciador Frei 
Bernardo de Brito (1569-1617) e seus principais continuadores Frei António Brandão (1584-1637), 
Frei Francisco Brandão (1601-1680), Frei Rafael de Jesus (1614-1698) e Frei Manuel dos Santos 
(1672-1740).
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Na primeira metade de seiscentos são dignas de nota as obras de Frei 
Rodrigo de Deus (1547-1622)98, Frei Afonso da Cruz (m.1626)99, Frei João da 
Madre de Deus (1548-1625)100, Frei António Freire (m.1634)101, Frei Gregório 
Taveira (1575-1654)102, Frei Filipe da Luz (m.1633)103, Frei Paulo de Vascon-
celos (m.1654)104, Frei António da Conceição (1579-1655)105 e Manuel Severim 
de Faria (1583-1655)106.

Foi também grande a plêiade de escritores da Companhia, neste período, 
que se distinguiram nos mais variados ramos das ciências humanas e teológi-
cas107. O género ascético não foi o mais cultivado, mas ainda assim não pouco se 
ergueu com obras de autores Jesuítas108. Os autores mais importantes, depois do 

98 Motivos espirituais, Lisboa, 1611. Esta obra foi editada novamente em 1620 e 1633 
(Bibliografia cronológica, n. 785, 912, 1123). José Adriano de CARVALHO, Para a História da 
Espiritualidade em Portugal: os “Motivos Espirituais de Fr. Rodrigo de Deus e a sua repercussão 
em Espanha, in Itinerarium 14 (1968), 49-102.

99 Espelho da perfeição, Lisboa 1615; Espelho de religiosos, Lisboa 1621 e 1622 (Biblio-
grafia cronológica, n. 827, 950).

100 Processo da paixão de Cristo nosso redentor, Lisboa 1617 (Bibliografia cronológica, 
n. 864).

101 Tesouro espiritual com seu comento teológico, Lisboa 1624 (Bibliografia cronológica, 
n. 985).

102 Fugida do mundo para Deus pela escada da penitência, Lisboa, 1619. Esta obra foi 
novamente editada em 1624, 1675, 1676 (Bibliografia cronológica, n. 904, 996, 1588, 1610).

103 Tratado da vida contemplativa, Lisboa 1627; Tratado do desejo que uma alma teve de se 
ir viver ao deserto, Lisboa, 1631 (Bibliografia cronológica, n. 1031 e 1101).

104 Arte espiritual que ensina o que é necessário para a meditação e contemplação, Lisboa, 
1649 (Bibliografia cronológica, n. 1294).

105 Depois da sua morte foi publicado um volume, “Fama posthuma do ven. P. Fr. António 
da Conceição”, Lisboa, 1658. Neste volume encontramos, juntamente com algumas cartas, um com-
pêndio de “Doutrina espiritual” dividido em 3 partes (J. de GUIBERT, Antoine de la Conception, 
in Dictionnaire de Spiritualité, I, 711 e Antonino de la ASUNCION, Diccionario de escritores 
Trinitarios de España y Portugal, I, Roma, 1898, 171-176).

106 Prontuário espiritual e exemplo de virtudes, Lisboa 1651 (Bibliografia cronológica, 
n. 1307).

107 «Nomear João de Lucena, Francisco de Mendonça, Diogo Monteiro, Baltasar Teles, Luís 
Alvares, Manuel da Costa e, sobre todos, António Vieira, escritores preeminentes da língua pátria, é 
apontar autores de obras que pelo seu valor linguístico hão-de ser eternamente lidas como clássicas 
entre as mais categorizadas da literatura portuguesa» (Francisco RODRIGUES, História da Com-
panhia, ed. cit., III.1, 97). Sobre as obras de autores jesuítas que contribuíram para o progresso e 
engrandecimento das ciências, tanto humanas como teológicas, Francisco RODRIGUES, História 
da Companhia, ed. cit., III.1, 79-119; Francisco RODRIGUES, A Companhia de Jesus e a Litera-
tura Portuguesa no século XVII, in Brotéria 31 (1940), 442-456; João Pereira GOMES, Jesuítas na 
metrópole, in Dicionário de História de Portugal, III, 365-368.

108 Francisco RODRIGUES, A Companhia de Jesus e a Literatura Portuguesa do século 
XVII, in Brotéria 31 (1940), 446 e Francisco RODRIGUES, História da Companhia, ed. cit., III.1, 
87-90.

109 Tratado do Anjo da Guarda (primeira parte), Évora 1621; Obra do Anjo da Guarda 
(segunda parte), Lisboa, 1622 (Bibliografia cronológica, n. 946 e 964). C. Castelo Branco coloca 
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Pe. Diogo Monteiro, são o Pe. António de Vasconcelos (1554-1622)109 e o Pe. 
Francisco Aires (1597-1664)110.

Como vemos na literatura de Espiritualidade da segunda metade de quin-
hentos e da primeira metade de seiscentos, época em que se insere este nosso 
estudo, encontramos autores e obras do mais vulgar merecimento. Mas é tam-
bém infelizmente verdade que a literatura de espiritualidade desta época, assim 
como a dos demais campos do saber, devido ao seu contexto histórico concreto, 
é pouco conhecida, julgada à priori e sem objectividade crítica. Possivelmente 
esta falta de conhecimento e de objectividade crítica tiveram a sua origem nos 
preconceitos para com o período da dominação filipina sobre Portugal (1580-
1640)111.

2.2 – Arte de Orar

Entre os autores espirituais deste período sobressai, entre todos, o Pe. 
Diogo Monteiro com a sua Arte de Orar e Meditações dos Atributos Divinos. 
Apesar de a lista dos seus escritos constar de mais alguns títulos, estas duas 
obras deram-lhe o direito de ser contado entre os autores clássicos da língua 
portuguesa112 e um lugar na História da Espiritualidade113.

Se queremos possuir uma visão mais completa e objectiva do insigne 
mestre que foi o Pe. Diogo Monteiro, para além da vida edificante narrada pelos 
vários cronistas e da sua influência directa nos seus contemporâneos, teremos 
que nos debruçar atentamente sobre a sua obra escrita, sobretudo Arte de Orar. 
Ela é ainda o melhor índice da sua actividade de mestre espiritual preocupado 
em guiar na prática do bem e ensinar os caminhos da oração mental114. 

António de Vasconcelos entre os escritores que «em teologia mística houveram grande renome» 
(Camilo Castelo BRANCO, Curso de Literatura Portuguesa, II, Lisboa, 1876,  110).

110 Regimento espiritual para o caminho do céu, Lisboa, 1654 (Bibliografia cronológica, 
n. 1337).

111 «A inspiração literária, tanto em prosa como em verso, obteve larga audiência durante o 
governo dos reis espanhóis, pelo que não pode manter-se a tradição, criada pela escola romântica, de 
que as letras em Portugal se cobriram de largas sombras. A tão repetida “decadência”, como espelho 
moral da situação política, não pode ser aceite pelos historiadores, porque as obras dadas ao prelo 
e os manuscritos que enchem as bibliotecas revelam correntes de aprimorado gosto e de valioso 
conteúdo» (Joaquim Veríssimo SERRÃO, História de Portugal, ed. cit., IV, 426).

112 «O género ascético apresenta algumas obras de mais vulgar merecimento. Diogo Mon-
teiro elaborou, com pena maviosa, as duas que intitulou Arte de Orar e Meditações dos Atributos 
Divinos e com tanto esmero as aperfeiçoou que justamente lhe deram um lugar entre as obras clássi-
cas da nossa língua» (Francisco RODRIGUES, História da Companhia, ed. cit., III.1,  87).

113 A. DERVILLE, Monteiro (Diogo), in Dictionnaire de Spiritualité, X, 1680.
114 João Pereira GOMES, Monteiro (Diogo), in Enciclopédia Verbo, 13, 1277.  
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Este livro foi publicado, em Coimbra, no ano de 1630 e impresso nas 
oficinas de Domingos Gomes Lourenço, impressor da Universidade de Coim-
bra115.

Apesar de só ter tido uma edição, os vários autores, são unânimes em 
afirmar que esta é a obra mais importante do Pe. Diogo Monteiro e aquela que 
lhe deu um nome na História da Espiritualidade116.

Arte de Orar é um volumoso livro de XIX-604-85-XVII117 folhas, nume-
radas só na frente. Isto é, mais de mil e duzentas páginas um pouco maciças e, 
algumas delas, de difícil leitura.

Depois do frontispício que falta em alguns exemplares vem a “Apro-
vação” do tribunal da Inquisição118. Este tribunal tinha mandado e emitir um 
juízo de valor sobre a doutrina do livro a Frei Tomás de S. Domingos, como o 
próprio afirma na carta de “Aprovação”, datada do último de Julho de 1628119.

Seguidamente, e depois desta “Aprovação”, vem o parecer de Fr. Jorge 
Pinheiro sobre o “Método de Confissão Geral”120. Na folha seguinte estão as 
várias licenças que autorizam a impressão do livro. Estas licenças são as do des-
embargador do Paço, do Santo Ofício e a do Geral da Companhia de Jesus121. À 
continuação vem a dedicatória do livro122 e o “Prólogo ao leitor”123.

115 Estes dados foram recolhidos no frontispício do livro. Devemos informar também que 
esta primeira página falta em alguns dos poucos exemplares conhecidos.

116 «Opus omnibus numeris absolutum» (Philippo ALEGAMBE, Bibliotheca Scriptorum 
Societatis Jesu, Antuerpiae 1643, 92). Mário MARTINS, Monteiro, Pe. Diogo, in Dicionário de 
Literatura, 2, Porto, 1978, 664; A. DERVILLE, Monteiro (Diogo), in Dictionnaire de Spiritualité, 
X, 1680.

117 Os números em romano indicam que estas folhas não apresentam qualquer tipo de nume-
ração.

118 Arte de Orar, fl. II-III.
119 «Com grande alegria do meu coração, prouvera a Deus, que igual aproveitamento de 

minha alma, vi, e considerei (mandando-mo assim o ilustríssimo Conselho geral da Santa Inqui-
sição) este livro que tem por título Arte de Orar, composto pelo muito reverendo, douto, e devoto 
padre Diogo Monteiro» (Arte de Orar, fl. II).

120 «De mandado do Supremo tribunal do Santo Ofício vi sete cadernos que compôs o muito 
reverendo padre Diogo Monteiro, Provincial da Sagrada Religião da Companhia de Jesus, dos quais 
o título é, “Método de Confissão Geral” (...), pelo que me parece obra mui digna de se imprimir, 
na qual não achei coisa que notar, antes muito que imitar. Dada neste Colégio de Santo Tomás de 
Coimbra a 22 de Novembro de 1630» (Arte de Orar, fl. IIIv).  

121 Arte de Orar, fl. IV-IVv. Naquele tempo nenhum livro podia ser publicado sem três 
licenças: a do Desembargador do Paço, a do Santo Ofício e a do Ordinário.  

122 Arte de Orar, fl. V-X. 
123 Arte de Orar, fl. Xv-XIv.
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O livro é dedicado a D. Joana de Castro, Condessa de Penaguião, senhora 
piedosa, grande admiradora e benfeitora da Companhia de Jesus124.

No “Prólogo ao leitor” em que faz também a introdução ao livro, o nosso 
autor, expõe os motivos que o levaram a escrever esta obra125 e a metodologia 
que seguirá no desenvolvimento do argumento que se propõe tratar126. O argu-
mento ou sujeito que o autor se propõe tratar nesta obra é particularmente o da 
oração mental127.

Finalmente, depois do prólogo ao leitor, vem o índice geral do livro, 
isto é, “índice dos capítulos e divisão deste livro” que se prolonga por oito fol-
has128.

Depois destas primeiras dezanove folhas não numeradas começa pro-
priamente a exposição doutrinal do autor que se desenvolve e prolonga por mais 
de mil e duzentas páginas algo maciças, poucos parágrafos e sem grande dispo-
sição estética129. Porém, o que o livro perde em parágrafos por abrir e na defi-
ciente apresentação estética ganha-o no grande número de tratados e capítulos 
que fazem destas mais de mil e duzentas páginas uma obra estruturada e bem 
articulada. No conjunto são 29 tratados e 327 capítulos. Tudo isto para além 
dos diálogos, exemplos e outras secções enquadradas dentro dos capítulos mais 
longos.

Terminada a exposição doutrinal, depois da folha 604, vem o pequeno 
opúsculo de 85 folhas numeradas: “Do Método de fazer confissão dos peca-

124 «Parte de agradecimento é conhecer um o que deve, e fazer com que outros o conheçam 
com o publicar. Para que este me não falte, nem à nossa Companhia de IESV, cujo mínimo filho 
sou, para com a pessoa de V. S. quero com este pequeno serviço declarar a obrigação em que todos 
estamos a V. S. pela muita benevolência, e devoção que tem para com a nossa Religião» (Arte de 
Orar, fl. V).

125 «Parece-me que não cumpriria com a minha obrigação do meu ofício, se depois de haver 
mais de trinta anos que a Companhia me tem ocupado em exercícios espirituais de governar almas, 
e ensinar Noviços, não deixasse à minha Religião por escrito alguma parte do muito que por tantos 
anos, com tão larga experiência aprendi na escola do livro dos Exercícios espirituais do nosso glo-
rioso Padre Santo Inácio» (Arte de Orar, fl. Xv).

126 «E por que saiba o método, e ordem que guardo neste livro, repartirei esta obra em vinte 
e nove tratados» (Arte de Orar, fl. XI).

127 «O sujeito em que particularmente se emprega é a oração mental, matéria mui necessária 
para todos, e mui própria da Companhia» (Arte de Orar, fl. Xv).

128 Arte de Orar, fl. XII-XIX.
129 «Naqueles tempos, os escritores ou os tipógrafos não gostavam de abrir muitos pará-

grafos. Talvez fosse para dar a impressão de solidez de doutrina: a estética tipográfica não condi-
ria muito com a austeridade científica...» (Mário MARTINS, Arte de Orar, in Brotéria 31 (1940), 
133).
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dos”. É uma série de 13 exames de consciência em forma de diálogos tendo em 
atenção os vários estados de vida130.

Finalmente, as últimas XVII folhas não numeradas apresentam um 
índice organizado por ordem alfabética das matérias e coisas mais importantes 
do livro131.

Devemos ainda acrescentar que a estrutura seguida pelo autor na apre-
sentação das espécies da virtude da religião (Trat. XIV-XIX), em linhas gerais, é 
sensivelmente igual: apresentação e definição, divisão, confirmação da matéria 
ou doutrina exposta com argumentos da Bíblia, de autores eclesiásticos ou dos 
Exercícios de Santo Inácio, exemplos edificantes para demonstrar a eficácia da 
espécie que se tratou e uma oração final de petição a Deus para poder viver, com 
a ajuda divina, em sintonia com as verdades expostas.

a) Uma análise de “Arte de Orar”

O livro, Arte de Orar, tal como saiu impresso, em Coimbra, no ano de 
1630, interessa não só por causa do valor substancial da sua matéria, mas tam-
bém pelo mistério que envolve as coisas mal conhecidas. Apesar do seu valor 
literário, já demonstrado por Mário Martins132, os historiadores da literatura 
Portuguesa passam quase em silêncio junto deste livro133. Só os bibliógrafos se 
ocupam dele134.

Arte de Orar é um livro que exige uma leitura atenta e que talvez provo-
que fadiga a quem não está habituado à reflexão teológica, principalmente no 
início, isto é, as primeiras 76 folhas em que o autor ainda não é ele mesmo mas 
um erudito, sobretudo de Santo Tomás. De facto é Santo Tomás que fornece o 

130 Diálogos entre: “Pecador idiota e instrutor douto”(Fl. 1-8v); “Penitente e confessor”(fl. 
8v-12v); “Discípulo e mestre”(fl. 13-16); “Fregueses e pároco”(fl. 16v-21); “Presbítero e filho de 
famílias, no primeiro caso, e pai de famílias, no segundo caso”(fl. 21-24v); “Homicída e cura de 
almas”(fl. 24v-25v); “Anjo S. Rafael e Tobias”(fl. 25v-28v); “Um roubador do alheio e um peni-
tenciário do Papa”(fl. 28v-32); “Um murmurador e seu Pároco”(fl. 32-34v); “Um Presbítero e seu 
Prelado”(fl. 34v-52); “Entre dois canonistas”(fl. 52-59); “Entre Teólogo e Legista”(fl. 59-75v); 
“Um religioso sacerdote e seu Superior”(fl. 75v-85v).

131 Arte de Orar, fl. I-XVII.
132 Mário MARTINS, Arte de Orar, in Brotéria 31 (1940), 133-159; Mário MARTINS, 

Monteiro, Diogo, in Dicionário de Literatura, 2, 664.
133 Em realidade são poucas as referências encontradas nas várias Histórias da Literatura 

Portuguesa: Camilo Castelo BRANCO, Curso de Literatura Portuguesa, ed. cit., II, 110; António 
José SARAIVA - Óscar LOPES, História da Literatura Portuguesa, ed. cit., 400; Mário MARTINS, 
Monteiro, Pe. Diogo, in Dicionário de Literatura, 2, 664; PONTES, Mística, Literatura, in Dicio-
nário de Literatura, 2, 648.

134 Bibliografia cronológica, n. 1089; Barbosa MACHADO, Biblioteca Lusitana, ed. cit., I, 
664 e Inocêncio Francisco SILVA, Diccionário Bibliographico Portuguez, II, 167.
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quadro teológico sobre o qual o Pe. Diogo Monteiro desenvolve a apresentação 
das potências da alma, das virtudes teologais e morais e dos dons do Espírito 
Santo (Trat. III-IX). Depois destas 76 folhas, e uma vez enquadrada a oração 
no seu contexto teologal com a erudição que enche a primeira parte do livro, 
em compensação, maravilha-nos quando desce das regiões áridas da doutrina e 
das definições técnicas para nos ensinar a rezar. Então torna-se profundamente 
humano, menos erudito e mais compreensível e inteligível.

As primeiras 152 páginas estão frequentemente atulhadas de um vocabu-
lário erudito e, ao mesmo tempo, cheio de mistérios: Sinderese (razão natural)135, 
Eubulia (virtude consiliativa)136, Synasis (bom sentido)137, Gnome (regra)138, 
Eutropélia (moderação conveniente)139, ornato (moderação decente)140 e outros 
nomes raros.  

Devemos ainda dizer que a erudição destes capítulos iniciais é suavizada 
com pequenos colóquios bem superiores ao resto. Estes colóquios são consti-
tuídos por algumas linhas em que o autor deixa falar mais o coração que um 
cérebro cheio de leituras de Santo Tomás e outros autores141. Nestes colóquios, 
mais do que o mestre, ele é o enamorado por Deus que dá conselhos ao seu leitor 
escrevendo mesmo em primeira pessoa.

Da análise da estrutura do livro e apesar de no prólogo, o Pe. Diogo 
Monteiro, indicar como objectivo da sua obra a oração mental142, a verdade é 
que Arte de Orar trata também de muitas outras questões relacionadas com a 
vida espiritual.

Assim a oração largamente enaltecida no Tratado I, de acordo com a 
intenção evidente de provocar o interesse e o empenho do leitor, só aparece 
como matéria em que especialmente se incide depois de definidas e analisadas 
as virtudes teologais e morais, as potências da alma e os dons do Espírito Santo 
que são os diversos agentes da oração.

Se a religião se introduz como ramo ou espécie da justiça: – dá a Deus 
o que lhe corresponde, – a oração é apresentada e proposta, simultaneamente, 

135 Arte de Orar, fl. 35v.
136 Arte de Orar, fl. 36.
137 Arte de Orar, fl. 36.
138 Arte de Orar, fl. 36.
139 Arte de Orar, fl. 65.
140 “É virtude mui chegada à modéstia, ou moderação, porque concerta, e compõe com 

moderação decente o trajo, e vestido exterior, conforme à qualidade das pessoas”(Arte de Orar, 
fl. 65).

141 Ibid., fl. 2, 2v, 3, 3v, 5, 6, 6v, 8v, 28, 29v, 33v, 38v, 40, 41v, 42v, 43v-44, 45, 46, 48v, 51v, 
52v, 55, 56v, 59, 61v-62, 64v, 66, 68-68v, 76.

142 Arte de Orar, fl. IVv.
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como ramo da religião e como a sua própria essência. A partir da organização 
da obra podemos ver que a segunda acepção é a preferida pelo nosso autor. Quer 
dizer, a oração é apresentada como a própria essência da virtude da religião143.

Pensamos ainda que Arte de Orar merece ser estudada e valorizada a par-
tir de perspectivas diversas. É um livro que se impõe, não só por se basear num 
profundo conhecimento da Escolástica e do livro dos “Exercícios Espirituais”, 
por parte do seu autor, mas também pela disposição prática de muitos capítu-
los nos quais se encontram sugerências imediatas para a prática quotidiana da 
oração.

Sem se apresentar como um programa a repartir pelas várias fases do 
itinerário ascético-espiritual, a verdade é que em Arte de Orar estão reunidas 
sugerências e normas que interessam, não só a principiantes ou iniciados, mas 
também a cristãos mais perfeitos144.

Também não podemos deixar de constatar que a diversidade de espécies 
de orações inventariadas oferecem garantia e dão validade às múltiplas opções 
que neste domínio da oração se podem concretizar. Daí o podermos afirmar que 
esta diversidade de orações inventariadas constitui um factor de alargamento dos 
potenciais leitores da obra145. E isto porque o livro é dirigido não só a contem-
plativos, inclinados a uma vida mais interiorizada, mas também a todos aqueles 
que aderem e simpatizam mais com as formas exteriorizadas do culto cristão. 
Por outro lado, devemos dizer ainda que Arte de Orar constitui um útil instru-
mento de trabalho para todos aqueles que se esforçam por avançar e progredir 
nos caminhos e na prática da oração mental, mesmo que ainda não tenham uma 
meta delineada146.

Neste sentido, as alusões feitas apenas têm o interesse de um primeiro 
contributo para a História da Espiritualidade Portuguesa que um dia, assim espe-
ramos, se escreverá147. 

143 Arte de Orar, fl. 101-102 e 111v-117.
144 No Tratado XI, tendo em conta as virtudes teologais e morais que até aí tratou, a pro-

pósito da oração, especifica a intenção de ter em conta a preparação diferente e diversa dos que se 
exercitam na prática da mesma oração (Arte de Orar, fl. 96-111).

145 Dirigida a um amplo e diversificado número de leitores, Arte de Orar contempla a via 
purgativa para os que principiam na virtude, a via iluminativa para os que vão crescendo e a via 
unitiva para os mais perfeitos (cf. prólogo).

146 Maria Idalina Resina RODRIGUES, Fray luís de Granada y la literatura de Espiritua-
lidad en Portugal (1554-1632), ed. cit., 846.

147 «E tanto assim é que o Pe. Álvaro Huerga, na Historia de la Espiritualidad (II volume), 
intitula um dos capítulos em que trata da nossa espiritualidade: Portugal – terra ignota» (Maria de 
Lourdes BELCHIOR – José Adriano de CARVALHO, Génese e linhas de rumo da espiritualidade 
portuguesa, in  Antologia de Autores Espirituais Portugueses, ed. cit., 10).
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2.3 - Espiritualidade de Arte de Orar

Um tema central no estudo de qualquer espiritualidade é a atenção dada 
às questões da oração, isto é, à maneira como um autor, neste caso o Pe. Diogo 
Monteiro, dispõe a sua arte de orar. Esta expressão quer sugerir os meios e os 
processos de organizar a oração para a tornar eficaz como meio de união do 
homem com Deus148.

O Pe. Diogo Monteiro, no Tratado XXIV, tratado da virtude do canto, 
revelador de todo o seu temperamento, ensina como o uso da música contribui 
para essa mesma união perfeita do homem com Deus. Esta arte apoia-se essen-
cialmente no ritmo do próprio corpo do homem e do universo. O ritmo concen-
tra, purifica e harmoniza a alma, ou segundo as palavras no nosso autor, “tira 
maus pensamentos e rege a alma”. Daí que em Arte de Orar, a perfeita união 
com Deus será explicada através do ritmo da respiração e ainda do ritmo do 
canto e da música em geral, percorrendo sete modos diferentes, num contínuo e 
progressivo processo de interiorização no qual a decisão da vontade vai dando o 
lugar à intuição amorosa da experiência de Deus.

Estes sete modos diferentes de orar por canto são o aspecto mais original 
e também o de maior actualidade do nosso autor. Apesar de alguns autores espi-
rituais portugueses do século XVI terem escrito sob o uso do canto na oração, 
nenhum o tratou de uma maneira tão sistemática e ampla como o Pe. Diogo 
Monteiro, mostrando as vantagens da sua utilização e as condições em que é 
expressão de verdadeira e autêntica oração.

Para além deste ritmo criado e exercido interiormente pelo canto e que 
dirige a oração, temos também aquele canto ouvido no exterior, na natureza. 
A natureza inteira converter-se-á num grande livro aberto através do qual se 
poderá descobrir e chegar ao próprio Deus. E assim um mesmo canto uníssono 
de louvor a Deus se elevará do homem e de todas as criaturas.

O Pe. Diogo Monteiro foi acima de tudo um homem que procurou na 
contemplação o encontro com Deus, o unir-se a Ele o mais intimamente pos-
sível. Por isso não admira que ele se servisse da fonte de amor do Cântico dos 
Cânticos, tradicionalmente usada, para descrever o caminho místico.

Devemos dizer que denominação das várias etapas da via mística não 
seguirá um método rigoroso de sucessão e que o termo contemplação tem aqui 

148 Este é um ideal que, desde os finais do século XIV, informa diversos esforços, coagula 
na “Imitação de Cristo”, no “Rosetum” de Mombaer, no “Ejercitatorio” de Garcia de Cisneros, nos 
“Exercícios Espirituais” de Santo Inácio de Loiola e culminará em grandes manuais como Arte de 
Orar.
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também um sentido mais lato que o habitual. A via mística termina nesse sono 
e morte derradeiros, como solidão e união perfeita entre o homem, liberto de 
todos os seus vícios, e Deus.  

Podemos afirmar que Arte de Orar é um livro que se impõe, no panorama 
da literatura de espiritualidade da primeira metade de seiscentos, pelo amplo 
tratamento que dá aos vários problemas e dificuldades da vida espiritual. Ele é 
como que uma “Suma de vida espiritual” e não um livro de devoção e piedade, 
de retiro ou edificação para se ler de seguida, mas uma chave abrangente que 
respeita a gradualidade e a maior ou menor sensibilidade de cada um na orde-
nação da vida de oração. Ele é um livro de consulta (ter em conta o índice de 
matérias). É, pois, mais um tratado didáctico sólido e forte, do que brilhante e 
sublime, centrado, sobretudo, na preocupação de ajudar os seus leitores, quer 
mediante o conhecimento da doutrina teológico-espiritual essencial, quer atra-
vés da aprendizagem de meios que possibilitam uma cooperação autêntica entre 
uma vigilância conscientemente activa e uma capacidade de discernir, em cada 
circunstância, o que melhor lhes pode permitir unirem-se a Deus, a se tornarem 
dóceis à graça.

Talvez tenha sido este um dos motivos que levaram ao seu tão rápido 
esquecimento no panorama de uma produção de livros espirituais tão voltados 
para a piedade privada e interior, como era a piedade portuguesa nos séculos 
XVII e XVIII.

3 – Santo Inácio de Loiola e os Exercícios Espirituais

Ao fazermos uma leitura atenta de Arte de Orar e procurando 
reflectir sobre a sua mensagem teólogico-espiritual, assim como a doutrina nela 
expressa, podemos distinguir duas grandes linhas: a que liga este texto à espi-
ritualidade da Companhia de Jesus e a que o liga também a outras obras lidas 
pelo nosso autor e que marcam, de alguma forma, a elaboração do seu próprio 
texto149.

149 Assim, podemos afirmar que a possibilidade de alguns dos pontos de contacto entre o Pe. 
Diogo Monteiro e as modernas correntes de espiritualidade, tem a sua razão de ser na revalorização 
da literatura dos primeiros tempos do Cristianismo. Evidentemente que esta afirmação conduz-nos 
e aconselha a uma chamada de atenção, ainda que rápida, para a frequência com que, nos escritos 
do Pe. Diogo Monteiro, se multiplicam as citações dos livros bíblicos, dos Padres e dos Doutores da 
Igreja, assim como dos autores medievais e seus contemporâneos.
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As informações que neste domínio o nosso autor nos fornece ao longo da 
sua obra, não colocam de relevo necessariamente uma leitura directa de todos os 
textos citados. Também muito menos nos dão autoridade para afirmar que tenha 
havido um conhecimento profundo de todos os autores mencionados. Sem que 
este hipotético conhecimento venha a ser posto de lado, a verdade é que o Pe. 
Diogo Monteiro, assim como os escritores seus contemporâneos, tinha à mão 
algumas antologias que divulgavam parte dos escritos autênticos ou atribuídos 
aos Padres da Igreja. No seu tempo havia ainda também a possibilidade de con-
sultar textos de autores intermediários que a cada passo seguiam ou remetiam 
para os autores mais antigos150.

Para além da natural presença directa e indirecta de Santo Inácio, são 
também citados vários autores modernos, muitas vezes em conjunto, para con-
firmar doutrinas expostas. Destes, Francisco Suarez foi aquele que mais direc-
tamente influenciou o Pe. Diogo Monteiro, sobretudo no tratado da Contem-
plação151 e no tratado da virtude do canto152 em que o pensamento suareziano foi 
transformado numa obra prima, mediante uma interpretação ampla e poética das 
mesmas ideias originárias.

No entanto, devemos dizer que uma resposta cabal sobre as correntes 
de influência só poderá vir a ser dada quando se tiverem não só estudado as 
tradições espirituais e culturais em que se integra o Pe. Diogo Monteiro como 
jesuíta, assim como quando se realizar uma investigação sistemática das corren-
tes de espiritualidade e de sentimento religioso da primeira metade de seiscen-
tos. Globalmente sabe-se ainda muito pouco sobre as características, as corren-
tes e as tendências da nossa espiritualidade153.

No que diz respeito às fontes citadas por toda a obra, que determinam 
possíveis orientações e influências espirituais, podemos estabelecer uma hierar-

150 Naquele tempo circulavam várias antologias em latim e em romance. De Santo Agos-
tinho, por exemplo, Meditações, Solilóquios e Manual, Valladolid, 1511; de S. Boaventura, um 
conjunto de quatro Tratados, traduzidos por Frei Marcos de Lisboa, 1562 (Bibliografia cronológica, 
n. 248-256). Sobre as traduções bíblicas, José Sebastião da Silva DIAS, Correntes de sentimento 
religioso em Portugal, ed. cit., II, 505-508.

151 Arte de Orar, fl. 557-604v.
152 Arte de Orar, fl. 391-403.
153 «Falta-nos um roteiro da literatura de espiritualidade em Portugal; faltam-nos monogra-

fias que pouco a pouco revelem o facies do sentimento religioso, ao longo dos séculos, em Portugal. 
Falta-nos uma história do monaquismo, uma história dos ortodoxos e... dos heterodoxos. Há trabal-
hos pioneiros, investigações e estudos de mérito mas são quase só achegas, que, embora de valia, 
ainda não possibilitam o conhecimento rigoroso da história da nossa espiritualidade» (Maria de 
Lourdes BELCHIOR – José Adriano de CARVALHO, Génese e linhas de rumo da espiritualidade 
portuguesa, in Antologia de Autores Espirituais Portugueses, ed. cit., 9).  
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quia. Esta mesma hierarquia é reconhecida pelo próprio autor no “tesouro das 
autoridades”154.

Na época em que viveu o nosso autor foram talvez os Exercícios Espiri-
tuais que, devido à sua projecção e repercussão crescente, vieram a condicionar, 
de alguma forma, a elaboração das obras mais válidas, não só literária mas tam-
bém espiritualmente, no panorama da literatura religiosa de seiscentos155.

Evidentemente que esta projecção e repercussão estão ligadas à grande 
e rápida difusão da Companhia de Jesus que Santo Inácio fundou e cuja espiri-
tualidade se esteia no espírito e na prática dos exercícios inacianos. Por isso é 
possível estabelecer um paralelismo entre a expansão da Companhia e a difusão 
e influência dos exercícios do seu fundador. Esta influência traduz-se na gra-
dual generalização dos mesmos exercícios que rapidamente ultrapassa os limites 
da Companhia para atingir cristãos de todos os estados e classes sociais. Esta 
influência traduz-se ainda na grande produção de textos, sobretudo de autores 
jesuítas, que neles se inspiram156.

Também em Portugal, a Companhia de Jesus, directa ou indirectamente, 
exerceu ao longo de seiscentos a sua influência, ditando mesmo as grandes 

154 «Tesouro das autoridades, é o mesmo, que de sentenças pronunciadas, ou escritas de 
autores, que têm crédito, e autoridade para serem cridos... E porque sentenças, e verdades pronuncia-
das por Deus, merecem diferente crédito dos homens, terão o primeiro lugar as autoridades divinas, 
pois saem da boca da suma sabedoria, e bondade, que nem se pode enganar a si, nem enganar a nós. 
Acham-se estas primeiramente nas Sagradas Escrituras, assim do testamento velho, como novo. 
(…). Entram também no número das autoridades divinas, as tradições da Igreja, e Apóstolos, Concí-
lios, que representam a Igreja universal... Ultimo lugar terão autoridades humanas, cujo fundamento 
não é divino, e infalível como das Escrituras, mas humano, apto com tudo para ilustrar as verdades 
da meditação, concorrendo principalmente duas coisas nos autores delas, que são sabedoria, e san-
tidade; uma das quais convence o entendimento; outra move a vontade, e afeição; o que será tanto 
mais aceite, quanto mais antigo o autor; como são os Jerónimos, Agostinhos, Basílios, etc. Salvo 
onde houver particular razão de obrigação, qual têm os religiosos a seus fundadores, cujas regras, e 
preceitos devem no primeiro lugar venerar, ainda que sejam modernos, como temos os da Compan-
hia as Constituições, regras, e avisos do nosso santo padre Inácio. Podem também algumas vezes 
servir sentenças de maus homens, ainda gentios, e infiéis, quando forçados dizem a verdade, e assim 
mais a acreditam» (Arte de Orar, fl. 126v-127v).

155 «No século XVII haverá que salientar sobretudo a influência diversificada (directa e 
indirecta) dos Exercícios Espirituais de Santo Inácio de Loiola, como testemunha um dos mais 
significativos tratados da oração desse século, a Arte de Orar do Padre Diogo Monteiro» (Maria 
de Lurdes C. FERNANDES, Espiritualidade, in Dicionário de História Religiosa de Portugal, II, 
Lisboa, 2000, 189).

156 Ignacio IPARRAGUIRRE, Comentários de los Ejercicios Ignacianos, Roma, 1967, 
apresenta um elenco de 23 obras de autores Jesuítas, publicadas entre 1587 e 1630, para comentar 
directamente matérias dos Exercícios de Santo Inácio. Porém as obras que indirectamente dependem 
dos Exercícios são muitas mais.
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estruturas das correntes espirituais do tempo. Os Exercícios Espirituais serão 
mesmo o ponto de apoio não só para os jesuítas157, mas também para membros 
de outras congregações religiosas158.

  Fidelino de Figueiredo159, seguindo Menéndez y Pelayo que classificou 
os místicos espanhóis pelas ordens a que pertenciam, afirma a estreita depen-
dência entre o rumo espiritual seguido pelos escritores ascéticos e as ordens reli-
giosas de que faziam parte. Assim podemos dizer que, para um autor membro de 
uma congregação religiosa, a espiritualidade da sua própria congregação é um 
dos contextos que mais directamente o afectam.

Partindo da afirmação de que as obras destes autores, em maior ou menor 
grau, de alguma forma evidenciam e reflectem a espiritualidade do ambiente 
religioso em que cresceram, em que foram educados e viveram, verificamos que 
o Pe. Diogo Monteiro não é excepção à regra. De facto, é mais que evidente a 
presença constante de Santo Inácio e dos seus Exercícios ao longo de Arte de 
Orar160. Santo Inácio vem sempre referido com respeito filial e com admiração: 
“nosso padre”161, “nosso bem-aventurado padre”162, “nosso pai Santo Inácio”163, 
“nosso Santo Inácio”164 ou então simplesmente “nosso santo padre”165.

Como diz o próprio autor, de Santo Inácio é o método e a ordem seguida 
na obra166. Aos Exercícios recorre frequentemente para explicar a razão de ser 

157 «Arte de Orar (Coimbra, 1630), do Pe. Diogo Monteiro, com a sua cerrada sistemati-
zação e variedade, a sua afectividade, o seu amor à Natureza, é um momento importante e uma das 
melhores glosas do livro inaciano»(Maria de Lourdes BELCHIOR – José Adriano de CARVALHO, 
Génese e linhas de rumo da espiritualidade portuguesa,  in Antologia de Autores Espirituais Por-
tugueses, ed. cit., 20-21).

158 Como, por exemplo, «o oratoriano Manuel Bernardes, com a Direcção para ter os nove 
dias de Exercícios Espirituais (ed. póst, 1725), e os Exercícios Espirituais (Lisboa, 1686) cujas fon-
tes de inspiração são, apesar do que se possa ponderar noutras direcções, grandes autores da Com-
panhia, de Diogo Monteiro a E. de Nieremberg» (Maria de Lourdes BELCHIOR – José Adriano 
de CARVALHO, Génese e linhas de rumo da espiritualidade portuguesa,  in Antologia de Autores 
Espirituais Portugueses, ed. cit., 21). Aliás a leitura de Arte de Orar fazia parte da lista dos livros 
aconselhados para leitura na Congregação do Oratório (Eugénio dos SANTOS, O Oratório no Norte 
de Portugal, Porto, 1982, 146; José S. da Silva DIAS, A Congregação do Oratório de Lisboa. Regu-
lamentos primitivos, Coimbra, 1966, 263).

159 História literária de Portugal (séc. XII-XX), São Paulo, 1966, 179.
160 Aqui pensamos que as muitas citações explícitas demonstram apenas que a influência já 

está assimilada, já faz parte da maneira de sentir a realidade religiosa.
161 Arte de Orar, fl. 99v, 100, 313v, 335, 390.
162 Arte de Orar, fl. 336 e 515.
163 Arte de Orar, fl. 78v, 82, 82v, 86v, 120, 121, 122, 217v, 312, 313v, 314v, 315, 336v, 

369, 390.
164 Arte de Orar, fl. 439.
165 Arte de Orar, fl. 83, 95, 99v, 100, 100v, 227v, 335.
166 Arte de Orar, fl. 10.
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de certos contextos doutrinais e para exemplificar caminhos seguidos ou opções 
formais. Assim encontramos todo um tratado (tr. X)167 para demonstrar que a 
doutrina exposta até ao tratado X está presente no livro dos Exercícios168.  Mui-
tas outras vezes recorre explicitamente aos escritos inacianos para explicar e 
autorizar a sua doutrina169.

Em Arte de Orar, o próprio autor di-lo no Prólogo, propõe-se tratar, 
seguindo o modo e o modelo dos Exercícios Espirituais de Inácio de Loiola, 
da comummente chamada Oração Mental. Não é, à primeira vista, muito claro 
como ele realiza na prática o seu propósito ao longo dos 29 “Tratados” que o 
texto possui. De facto, os poucos autores que sobre ele se debruçaram não estão 
sequer de acordo sobre se ele o chegou a fazer170. Na nossa opinião, porém, por 
debaixo de toda a prosa barroca que o caracteriza, todo o texto está imbuído e 
embebido da doutrina da dinâmica de personalização inaciana tal como Inácio 
deixou plasmada, mas não cristalizada, pois muito mais aberta a mudanças do 
que a estritas observâncias metodológicas, nos Exercícios Espirituais. A origi-
nalidade e a dimensão pessoal da obra do Pe. Diogo Monteiro, no fundo, estão 
na estrutura envolvente, formal e simultaneamente cordial, que ele consegue 
imprimir e conferir à sua obra.

Tanto quanto pudemos discernir do texto, directa e indirectamente, o 
mesmo foi escrito por três motivos principais: primeiro, para responder a críti-
cas e questões levantadas acerca da ortodoxia e finalidade dos Exercícios Espi-
rituais que haviam, já desde meados de quinhentos, começado a ser orientados 
pelos padres jesuítas, um pouco por todo o país, mostrando a sua intrínseca sin-
tonia com a sã doutrina católica no horizonte mais vasto que era o da problemá-
tica de serem propostos por uma Ordem Religiosa recente, um pouco desconhe-
cida e vista com desconfiança pelo restante clero, que trazia para Portugal, para 
formação e futuro envio para as missões “ad gentes”, sacerdotes e candidatos 
à Companhia oriundos de países onde o protestantismo havia ganho relevante 
importância aponto de ser comum a identificação, estrita e redutora, de certas 
nacionalidades com aquele; segundo, dar a conhecer os Exercícios Espirituais 
a um público mais abrangente do que o estritamente ligado à Companhia, quer 
tivesse feito, ou pensasse vir a fazer os Exercícios Espirituais segundo o método 

167 «Do que se acha no Livro dos Exercícios, acerca das virtudes, e vícios de que até aqui 
tratamos» (Arte de Orar, fl. 77-95v).

168 A doutrina considerada e exposta foi a seguinte: potências da alma (Tr. III), virtudes 
teologais (Tr. IV), virtudes morais (Tr. V-VIII) e dons do Espírito Santo (Tr. IX).

169 Arte de Orar, fl. 99v-100v; 171v-216; 311v-315; 335-340.
170 «Le traité 2 présente Ignace de Loyola et ses Exercices spirituels dont Monteiro veut 

suivre il méthode et l’ordre (fl.10); on voit mal dans la suite de l’ouvrage comment il le réalise, 
bien qu’il revienne fréquemment sur les enseignements ignatiens» (André DERVILLE, Monteiro 
(Diogo), in Dictionnaire de Spiritualité, X, 1680.
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inaciano, não só religiosos, clero secular, mas também leigos; finalmente, em 
terceiro lugar, dar a conhecer, de modo compactado e prático, a dinâmica interna 
dos Exercícios Espirituais aos jesuítas portugueses que tiveram de começar a 
ministrá-los a cada vez mais pessoas e, assim, colocados na necessidade de se 
defrontarem com problemas, desde meras questões de clarificação de concei-
tos tão intimamente inacianos quão hermeticamente incompreensíveis para os 
restantes exercitantes, a autênticos “bloqueios” na persecução do plano de orde-
nação espiritual proposto naquele texto, levantados por pessoas com vocações 
diferentes, integrando as suas deliberações no esforço global, empreendido de 
modo centralizado pela Cúria Geral da Companhia de Jesus desde os tempos 
imediatamente a seguir à morte de Inácio de Loiola, de parametrização das eta-
pas de desenvolvimento interno dos próprios Exercícios171.

No fundo trata-se de uma “Suma da vida espiritual”, sobrecarregada de 
citações escriturísticas, dos padres da Igreja, de alguns autores monásticos, de 
autores medievais, de teólogos modernos e outros seus contemporâneos, bem 
como, finalmente, de textos inacianos, desde os Exercícios Espirituais às Cons-
tituições da Companhia de Jesus, que o nosso autor busca integrar, de modo 
mais pastoral e prático do que teórico, embora não faltem, ao longo da obra, os 
parágrafos de enorme, e denso, conteúdo estritamente teológico-especulativo, 
de modo a poder enunciar e delucidar os problemas colocados a quem se movia 
ou era chamado à condução na direcção espiritual pela prática da Oração Men-
tal172. 

Escrito numa época de grandes e acesos debates no interior da Compan-
hia de Jesus acerca da possibilidade dos seus membros deixarem-se agraciar 
pelos dons próprios da oração infusa173, este texto do P.e Diogo Monteiro não 

171 Sobre os Directórios e a sua função de clarificar alguns pontos de doutrinas contidos nos 
Exercícios Espirituais cf. Miguel LOP, Los Directorios de Ejercicios, Bilbau-Santander, 2000. 

172 Face a esta realidade não nos podemos deixar de espantar com a sua vastíssima erudição: 
mesmo tendo em consideração, quer o facto de ter pertencido a uma Ordem Religiosa, a Companhia 
de Jesus, em que esta era buscada e cultivada com esmerado apuro e diligente paciência. 

173 Estas controvérsias, já muito bem documentadas em várias fontes, tiveram na sua origem 
algumas posições estremadas defendidas por alguns teólogos jesuítas, Andrés Oviedo, Francisco 
Onfroy e Baltasar Álvarez, só para citar os mais conhecidos e melhor estudados, que sobrevalo-
rizavam a dimensão interior da sua vocação sobre a sua componente apostólica. A este propósito 
pode-se ler, com grande proveito, Joseph GUIBERT, La Espiritualidad de Ia Compania de Jesús: 
Bosquejo Histórico, Santander, 1955, 152-159. Será Claudio Aquaviva, Geral da Companhia de 
Jesus entre 1581 e 1615, a estabelecer a interpretação oficial da espiritualidade inaciana original, 
regulando a vida do jesuíta num caminho intermédio entre a meditação discursiva e a passividade 
contemplativa, numa posição muito rigorista, mas que visava «neutraliser ce qu’on pourrait appeler 
le climat de romantisme spirituel que s ‘était développé en particulier dans la péninsule ibérique» 
(Ignacio IPARRAGUIRRE, Élaboration de Ia Spiritualité, in Les Jésuits: Spiritualité et activités: 
Jalons d’une Histoire, Paris, 1974, 34.
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pode deixar de nos surgir como uma corajosa reafirmação da óptica dos escri-
tos fundantes daquela Ordem174 que na contemplação colocam o seu horizonte 
último175. Não são muitos os autores que põem o devido relevo na importância 
desta realidade. Talvez seja, inclusive nos nossos dias, apenas uma pequena 
minoria176, muitas vezes voluntária ou involuntariamente silenciosa, que o faz, 
mas cremos poder afirmar, juntamente com o nosso autor, que não obstante a 
forma particular de vida proposta pela vocação de índole apostólica caracterís-
tica daquela Ordem Religiosa, que leva os seus membros a renunciarem a outros 
caminhos que os podiam conduzir tão bem, senão melhor, à familiaridade com 
Deus, os seus membros são, não por acidente, mas por ser simultaneamente, 
quer o culminar de toda a vida cristã, quer uma exigência da sua intrínseca 
vocação, chamados a não rejeitarem estes dons, não só em si mesmos con-
quanto não impeçam o normal exercício das suas exigências pastorais177, mas 
sobretudo naqueles que acompanham espiritualmente. Contudo, o grande tacto 
e extremo cuidado com que o P.e Diogo Monteiro aborda este tema, mesmo pre-
zando a Contemplação acima de todos as outras formas de oração, remetendo-o, 
quase a medo, para o fim do seu texto, é sintomático da profunda delicadeza do 
mesmo.

Mas terá sido, o nosso autor, um simples divulgarizador?178 Estamos em 
acreditar que foi bastante mais do que isso. Também aqui acrescenta várias coi-

174 Referimo-nos, sobretudo, aos Exercícios Espirituais, às Constituições da Companhia de 
Jesus e ao epistolário inaciano, mas também a um conjunto de escritos dos primeiros Companheiros 
de Jesus: Jerónimo Nadal, Francisco Xavier, Diego Lainez e Pedro Favro.

175 Muito significativo disto mesmo é o facto dos Exercícios e as Constituições serem con-
cluídos com duas grandes contemplações que são a chave hermenêutica daqueles escritos: as con-
templações Ad Amorem (Exercícios Espirituais, n. 230-237) e Ad Spes (Constituições da Compan-
hia de Jesus, n. 812-827), respectivamente (Juan ALFARO, Teología de la elección ignaciana como 
contemplacíon in Ejercicios-Constituiciones: Unidad Vital, Bilbau, 1975, 157-175 e, sobretudo pelo 
facto de ser um dos estudos mais acessíveis pela sua grande divulgação, Ignacio IPARRAGUIRRE, 
Introducción al Diario Espiritual, in Obras Completas de San Ignacio de Loyola, Madrid, 1982, 
323-340.

176 Minoria nada desprestigiante: Pedro Arrupe, Karl Rahner, Juan Alfaro, Javier Melloni, 
Marko Rupnik, Erich Przywara, Santiago Thio e Tomás Spidlik (Victor CODINA, Claves para una 
hermenéutica de los Ejercicios, Barcelona, 1993, 5-15.

177 A este respeito é suficiente ler os números 582-587 das Constituições da Companhia de 
Jesus, onde o seu autor não se coíbe de terminar a sua exposição com as seguintes palavras nada 
subtis: «Quem quiser ter devoções distintas das que assumimos no nosso Instituto não lhe faltarão 
lugares para satisfazer esses desejos. Quanto a nós, vale mais consagrar-nos ao que é mais próprio 
da nossa vocação, para a glória de Deus Nosso Senhor».

178 «Devemos, porém, chamar a atenção para que os tempos barrocos parecem ter prefe-
rido, aqui como em outros domínios, explorar em profundidade o legado do passado – e, às vezes, 
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sas, alivia as transcrições da erudição inútil para os seus leitores. Dá ainda um 
tom muito seu ao que diz, esclarece alguns pontos, acrescenta colóquios, intro-
duz alguns diálogos, desenvolve textos e metáforas bíblicas, demonstra erudição 
pessoal, traz exemplos e, finalmente, faz correr, ao longo de muitas páginas, a 
veia poético-lírica de toda a sua vibração espiritual, assim como da sua expe-
riência religiosa. Enamorado por Deus e enamorado, em Deus, pelo mundo: eis 
o Pe. Diogo Monteiro como pedagogo e mestre espiritual. Pedagogo enquanto 
auxilia o leitor a compreender-se a si mesmo, ajudando-o a entrar no seu inte-
rior. Mestre espiritual porque as suas vivências são proveitosas para os outros.

Conclusão

O presente estudo pretende ser, como o próprio título o indica, uma maior 
aprofundização em relação ao Pe. Diogo Monteiro, um dos autores clássicos 
da Espiritualidade Portuguesa179 que segundo alguns autores, anos atrás, pare-
cia simplesmente ignorada180, segundo outros, apenas se encontrava nos seus 
primórdios181 e para outros ainda, na vertente da literatura de oração, era um 
imenso campo inexplorado182.

Contrariando a opinião de que a cultura não decaiu, pudemos verificar 
que literatura de espiritualidade, ao longo do século XVII, pela profundidade dos 
estudos teológicos e pelas traduções, sobretudo espanholas, aumentou não só 
em número mas também na riqueza de expressão, na variedade e complexidade 
dos temas. Apesar de pouco conhecidos, fizemos também uma breve referência 
aos autores espirituais deste período e verificámos que, de entre todos, sobressai 
o Pe. Diogo Monteiro com a sua Arte de Orar.

dum passado bem remoto – em lugar de inovar. Em certo sentido até, os grandes autores do século 
XVII são, em larga medida, ou epígonos ou meros recompiladores atentos»(Maria de Lourdes BEL-
CHIOR - José Adriano de CARVALHO, Génese e linhas de rumo da espiritualidade portuguesa, in 
Antologia de Autores Espirituais Portugueses, ed. cit., 20). 

179 «Clássicos, isto é, portadores do que não passa; reconhecidos como tais pelos meios 
universitários do Portugal deste século. Clássicos ainda enquanto veículos da língua que Portugal 
oferece ao Mundo, de uma língua praticada por génios e por santos» (Bertrand MARGERIE, O 
fascinante dever de estudar os autores espirituais da Literatura Clássica de Portugal, in Lumen 50 
(1989), 240).

180 Álvaro HUERGA, La vida cristiana en los siglos XV-XVII, in  Historia de la Espi-
ritualidad, II, Barcelona, 1969, 103 e Marcel BATAILLON, Études sur le Portugal au temps de 
l’Humanisme, Coimbra, 1949, 289.

181 Robert RICARD, L’influence des «Mystiques du Nord» sur les spirituels portugais du 
XVI et du XVII siècle, in Études sur l’Histoire Morale et Religieuse du Portugal, Paris, 1970, 205.

182 M. L. Belchior PONTES, Frei António das Chagas, ed. cit., 447-448.
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O Pe. Diogo Monteiro é considerado uma das grandes figuras, no campo 
da espiritualidade, entre os jesuítas portugueses e o seu livro Arte de Orar 
deu-lhe um lugar na História da Espiritualidade. Na apresentação deste livro 
pudemos verificar que o nosso autor, apesar de indicar como objectivo da sua 
obra a oração mental, trata também de muitos outros problemas inerentes à vida 
espiritual. A oração mental, apesar de muito enaltecida nas primeiras folhas da 
sua obra, só aparece como matéria em que especialmente se incide depois de 
definidas as virtudes teologais e morais, as potências da alma e os dons do Espí-
rito Santo para os quais Santo Tomás oferece a base teológica. Ao tratar da 
virtude da religião, fundamenta toda a vida cristã, assim como também a oração, 
sobre a honra e o serviço de Deus à luz do Fundamento inaciano. Seguem-se as 
exposições sobre a oração em geral, a meditação, as três maneiras inacianas de 
entrar em oração e de a prolongar. O livro termina com um tratado dedicado à 
contemplação onde ecoa a mística nupcial do Canto dos Cânticos.

Apesar de o Pe. Diogo Monteiro dizer que tomará o método e a ordem 
dos Exercícios Espirituais e de, frequentemente, recorrer aos ensinamentos ina-
cianos, devemos afirmar que nem no esquema global, nem nos caminhos segui-
dos na apresentação das questões principais se detecta uma grande coincidência. 
Mas devemos dizer, no entanto, que este livro se inspira fortemente na doutrina 
inaciana. De facto o Pe. Diogo Monteiro permanece fundamentalmente inaciano 
no sentido de que, para ele como para Santo Inácio, a união mais elevada do 
homem com Deus, apresentando-se em termos de contemplação, não implica 
uma forma de vida contemplativa mas, pelo contrário, abarca toda a existência 
cristã.

De acordo com a exposição feita podemos dizer que Arte de Orar é um 
livro que se impõe como obra clássica da literatura de espiritualidade portu-
guesa, não só pela solidez da sua doutrina que tem na sua base um profundo 
conhecimento da escolástica e do livro dos Exercícios, mas também pela dis-
posição prática de muitos capítulos nos quais se encontram ajudas e indicações 
imediatas para a prática quotidiana da oração.

O autor estudado, assim como a grande parte dos escritores portugueses, 
sobretudo de seiscentos, foi vítima de um certo ostracismo. Geralmente os histo-
riadores da nossa literatura nunca se fixaram neste padre jesuíta. Para eles, este 
antigo mestre de noviços e provincial da província portuguesa de Companhia de 
Jesus, não passa de uma sombra meio perdida no século de seiscentos. Só em 
1940 apareceram dois artigos sérios e ricos de intuições sobre o nosso autor183. 

183 Mário MARTINS, Da oração e da música, in Brotéria 30 (1940), 393-409 e Mário 
MARTINS, Arte de Orar, in Brotéria 31 (1940), 133-159.



 O Padre Diogo Monteiro, a sua Arte de Orar 65

Não estranhamos tanta demora. Na história da cultura, acontece muitas vezes 
isto: um dormir esquecido de tudo e de todos, até que se aproxime alguém e faça 
voltar, melhor ou pior, em espírito, o escritor ao número dos vivos. Isto mesmo 
procurámos fazer em relação ao Pe. Diogo Monteiro não só pelo encanto e 
actualidade de algumas das suas páginas e intuições, mas também pelo seu estilo 
de homem e de religioso representativo da mentalidade da primeira metade de 
seiscentos.

A presente comunicação, integrada Colóquio Internacional sobre a 
Companhia de Jesus nos séculos XVI e XVII, procura também ser um pequeno 
contributo para um melhor conhecimento da figura do Pe. Diogo Monteiro e 
um acto de gratidão para com uma congregação religiosa que teve e tem, ainda 
no presente, uma influência preponderante e decisiva no desenvolvimento da 
cultura e da espiritualidade portuguesas.



El legado escrito de Simão Rodrigues

Eduardo Javier Alonso Romo
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La figura de Simão Rodrigues (Vouzela, c.1510 - Lisboa, 1579) es suma-
mente relevante como cofundador de la Compañía de Jesús e iniciador de la 
orden en Portugal, pero, no obstante, es poco conocido, tanto dentro como fuera 
de su tierra natal. En general, el primer jesuita portugués es mencionado casi 
exclusivamente a propósito de los diversos conflictos que alrededor de su per-
sona se sucedieron desde 1551, ensombreciendo numerosos aspectos positivos 
de su gobierno. A través de este trabajo tratamos de aportar alguna luz sobre 
su legado escrito, interesante en sí mismo, y más aún como reflejo de una per-
sonalidad polémica, con frecuencia injustamente tratada. Comenzamos, pues, 
trazando una semblanza biográfica; el eje central lo constituye la reconstrucción 
del corpus – especialmente laboriosa en cuanto al epistolario –, para finalmente 
comentar con algún detalle cada uno de los apartados1.

1 La mayoría de los textos de Simão Rodrigues aparecen recogidos en Rodericii Monu-
menta in Epistolae PP. Paschasii Broëti, Claudii Jaji, Joannis Codurii et Simonis Rodericii, [ed. 
por Federico Cervós], 2ª ed., Roma, MHSI, 1971, 435-875. Otros textos y ediciones los iremos 
mencionando en su lugar. Con las siglas MHSI nos referimos a Monumenta Historica Societatis 
Iesu, magna colección que desde 1894, primero en Madrid y después en Roma, viene editando los 
textos referentes a los primeros tiempos de la Compañía; en la actualidad consta de 156 volúmenes. 
Para orientarse en esta compleja selva documental – organizada en series y subseries – puede ser útil 
todavía la Guía manual de los cien primeros volúmenes, Roma, 1971.
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1. Simão Rodrigues, ¿un desconocido?

Lo primero que nos llama la atención es la relativa escasez de bibliogra-
fía directa en relación con Simão Rodrigues2. Exceptuando algunas semblanzas 
antiguas con milagros inluidos3, destaca la obra de Baltasar Teles, quien ofrece 
una imagen un tanto idealizada4. Otras referencias pueden encontrarse también 
en obras historiográficas de la primitiva Compañía5, así como múltiples alusio-
nes y esbozos en trabajos historiográficos o hagiográficos portugueses6.

La biografía mejor y más completa de Simão Rodrigues – a pesar de su 
presentación de manera discontinua –, es la escrita por el historiador de la anti-
gua Asistencia portuguesa de la Compañía de Jesús, Francisco Rodrigues (1873-
1956)7. Aparte de la más antigua de Giuseppe Boero8, modernamente contamos 

2 László POLGÁR, Bibliographie sur l’histore de la Compagnie de Jésus, 1901-1980, 
Roma, 1981-1990: III/III, 87. Véase también la bibliografía publicada en el segundo número de 
cada año de la revista Archivum Historicum S.I. – hasta el año 2001 inclusive –, donde son rarísimas 
las menciones a Simão Rodrigues.

3 Francesco SACCHINI, Historiae Societatis Iesu Pars Quarta sive Everardus, Insulis 
[Lille], Ex Officina Nicolai de Rache, 1661, 230-240.

4 Baltasar TELES, Chronica da Companhia de Jesu, na Provincia de Portugal; e do que 
fizeram, nas Conquistas d’este Reyno, os Religiosos, que na mesma Provincia entràram, nos anos 
em que viveo S. Ignacio de Loyola, nosso Fundador. [...] Primeira Parte, na qual se contem os 
principios d’esta Provincia, No tempo, em que a fundou, & governou o P. M. Simam Rodrigues, com 
sua sancta vida, & morte. Em Lisboa. Com todas as licenças necessarias. Por Paulo Craesbeeck. 
Anno do Senhor M.DC.XXXXV. Salvo indicación contraria, siempre nos referimos a este primer 
volumen, pues el segundo, publicado en 1647, no trata del P. Simão Rodrigues. Nuno Gonçalves 
da SILVA, Baltasar Teles, Cronista da Companhia de Jesus, in Quando os Frades faziam História, 
Porto, C.I.U.H.E., 2001, 95-100.

5 Juan Eusebio NIEREMBERG et alii, Varones ilustres de la Compañía de Jesús, VI, 2ª ed., 
Bilbao, 1890, 541-560. Se trata de una semblanza particularmente ecuánime.

6 Pedro de MARIZ, Dialogos de Varia Historia, Coimbra, Antonio de Mariz, 1597, 361 r.-
v.; [Jorge CARDOSO -] António Caetano de SOUSA, Agiológio Lusitano, (ed. facsimilada a cargo 
de Maria de Lurdes Correia Fernandes), Porto, 2002 [1744], IV, 161-167 y 180-183, correspondiente 
al día «Decimo quinto de Julho».

7 Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, 
Porto, 1931-1950, 7 vols. La biografia de Simão puede verse en I/I, pp. 41-80, 217-430 y 537-568; 
I/II, 9-281; y II/I, 293-322. Este historiador menciona, además, dos trabajos inéditos que no hemos 
podido localizar: Jaime Nonell, Los Padres Simón Rodríguez y Luis González de Cámara y los 
principios de la Compañía en el reino de Portugal; y Bento Rodrigues, Tractado historico, critico e 
apologetico da vida do R. P. Mestre Simão Rodrigues; RODRIGUES, História, I/II, 279-280.

8 Giuseppe BOERO, Vita del servo di Dio P. Simone Rodriguez della Compagnia di Gesù, 
uno dei primi compagni di S. Ignazio di Loiola, Firenze, 1880.



 El legado escrito de Simão Rodrigues 69

con el libro de José Carlos Monteiro Pacheco9, además de otros esbozos más 
breves10, sin olvidar las deliciosas páginas que hace cincuenta años le dedicó 
Vitorino Nemésio11. Ciertamente, la mayoría de los historiógrafos extranjeros 
no han sido muy amables con Simão Rodrigues12, mientras que los autores por-
tugueses se han inclinado siempre a salvar en lo posible su actuación.

Simão Rodrigues de Azevedo nació en Vouzela (Viseu, Portugal), hacia 
151013. De familia noble, fue educado en Lisboa por el deán de la capilla real, 
Diogo Ortiz de Vilhegas. Desde 1527 estudió en París como becario de João III 
de Portugal, alojándose en el colegio de Santa Bárbara. Allí conoció en 1529 
a Íñigo de Loyola, pero no le abrió su espíritu hasta tres años después. En la 
primavera de 1534 hizo los Ejercicios espirituales bajo la dirección de Ignacio, 
aunque sin retirarse ni dejar sus estudios14. Participó en los votos de Montmartre 
(15 de agosto de 1534) y se convirtió en uno de los cofundadores de la Compa-
ñía de Jesús. En 1536 se graduó como Maestro en Artes.

Junto con los otros compañeros, en noviembre de 1536, salió de París 
en dirección a Venecia, a donde llegó el 8 de enero del año siguiente. Allí se 

9 José Carlos Monteiro PACHECO, Simão Rodrigues, iniciador da Companhia de Jesus em 
Portugal, Braga-São Paulo, 1987.

10 José Vaz de CARVALHO, Simão Rodrigues, 1510-1579, in Archivum Historicum S.I., 59 
(1990), 295-313; y también Rodrigues, Simão R. de Azevedo, in Diccionario Histórico de la Com-
pañía de Jesús, Roma, 2001, IV, 3390-3392. Ignacio CACHO NAZÁBAL, Simão decidió abrirle 
todos sus sentimientos, in Íñigo de Loyola, ese enigma, Bilbao, 2003, 179-238.

11 Vitorino NEMÉSIO, O Campo de São Paulo. A Companhia de Jesus e o Plano Português 
do Brasil (1528-1563) [1954], 4ª ed., Lisboa, 2001, 118-164 y 179-209, especialmente. Cf. nuestro 
trabajo A Companhia de Jesus na obra de Vitorino Nemésio, in Brotéria, 152 (2001), 65-79.

12 Véanse, como algunos de los más significativos, los siguientes autores: José Manuel 
AICARDO, Comentario a las Constituciones de la Compañía de Jesús, Madrid, 1919-1932, 6 vols.; 
sobre Simão: I, 67-80, 884-895; II, 61-76; V, 595-607 y VI, 959-967. Antonio ASTRÁIN, Historia 
de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España, 2ª ed., Madrid, 1912, 585-637; Paul DUDON, 
Saint Ignace de Loyola, Paris, 1934, 420-424, 465-469; James BRODRICK, Origen y evolución de 
los jesuitas. I, Madrid, 1953, 239-249; Cándido de DALMASES, Inácio de Loyola, Fundador da 
Companhia de Jesus, Porto - São Paulo, 1984, 188-189; Ricardo GARCÍA VILLOSLADA, San 
Ignacio de Loyola. Nueva biografía, Madrid, 1986, 642-674.

13 Baltasar TELES escribe: «Naceo o P. M. Simam Rodrigues de Azevedo em a villa de 
Bouzella (que he d’hû concelho na Beira, a que chamam Concelho de Lafoens, na comarca de 
Lamego, mas do Bispado de Viseu) seu pay se chamou Gil Gonçalves, & sua mãy Catherina de 
Azevedo, ambos da gente principal, & mais nobre da terra, & parentes, segundo a tradiçam cõmûa 
do bemaventurado sam fr. Gil Rodrigues», Crónica, I, 19.

14 Años después, el propio Simão daría Ejercicios, primero en Siena y después en Lisboa; 
cf. Ignacio IPARRAGUIRRE, Práctica de los Ejercicios de San Ignacio de Loyola en vida de su 
autor (1522-1556), Bilbao – Roma, 1946, 16, 27-28, 43-44, etc.
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hospedó en un hospital, siendo ordenado sacerdote, el 24 de junio de 1537. 
Con Claudio Jayo, hace vida eremítica en Bassano y cae gravemente enfermo15. 
Recuperado tras la visita de Ignacio, sigue hacia Ferrara y Padua. En 1539 parti-
cipa en Roma en las deliberaciones sobre la fundación de la Compañía. 

Tras una estancia en Siena, Simão es llamado a Roma y, a petición de 
João III, es enviado a Portugal, destinado a marchar a la India en compañía 
de Francisco Javier16. Desembarca en Lisboa en marzo de 1540 y, tras unos 
meses de trabajo pastoral, João III cambia su destino, decidiendo que Simão 
permanezca en Portugal para hacer apostolado en la corte y para reclutar futuros 
misioneros.

De este modo, Simão se convirtió en el iniciador de la Compañía de 
Jesús en Portugal, su primer superior y su primer provincial (del 25 de octubre 
de 1546 al 3 de mayo de 1552). Muy apreciado por João III, fue su confesor 
y, en 1545, fue nombrado preceptor de su hijo y heredero, el príncipe D. João. 
Así, la prosperidad inicial de la provincia portuguesa se debió en parte al 
favor real, pero también al encanto y a la habilidad de Rodrigues. Recibió a 
muchos novicios, abrió varios colegios, destacando el Colegio de Jesús en 
Coimbra (1542), y preparó la fundación del de Évora que después se conver-
tiría en universidad; asimismo fomentó las misiones populares por el interior 
del país. Al mismo tiempo, promovió notablemente las misiones de ultramar17: 
envió a Oriente diversas expediciones; comenzó en 1549, a través de Manuel 
da Nóbrega, la misión de Brasil; destinó varios jesuitas al Congo, a Ceuta y a 
Tetuán; e impulsó la futura misión de Etiopía. Además, favoreció la implanta-

15 Gérard WILKENS, Cercanía y distancia. Análisis psico-espiritual de la «enfermedad» 
de Simón Rodríguez de Bassano, in Manresa, 51 (1979), 333-362; Francisco RODRIGUES, His-
tória, I/I, 73-75. TELES escribe: «Aqui teve conhecimento de nosso sancto Padre Ignacio, & foy o 
quinto companheiro, que se lhe ajuntou; dali o acompanhou logo na jornada a Veneza, & a Roma: & 
ainda que teve pensamentos de vida mais solitaria, teve socorro do ceo, em que manifestamente vio, 
que a sua vocaçam era a que Deos primeiro lhe inspirou», Crónica, I, 20.

16 António LOPES, D. Pedro Mascarenhas, introdutor da Companhia de Jesus em Portu-
gal, Braga, 2003; y también su artículo Ignace de Loyola, François Xavier et Jean III du Portugal, 
in Juan PLAZAOLA (Ed.), Ignacio de Loyola y su tiempo, Bilbao, 1992, 635-682.

17 Encontramos, por ello, noticias dispersas sobre Simão en Sebastião GONÇALVES, Pri-
meira parte da Historia dos Religiosos da Companhia de Jesus [...] nos reynos e provincias da 
India Oriental [c. 1614], (ed. de J. Wicki), Coimbra, 1957-1962, 3 vols., especialmente en el vol. I: 
42-43, 52-63, 78, 84, 131, 170, 267, 294 y 508; y en Francisco de SOUSA, Oriente Conquistado a 
Jesus Cristo pelos Padres da Companhia de Jesus da Província de Goa [1710], (ed. de M. Lopes 
de Almeida), Porto, 1978, 25-33. J. Moreira FRAGATA, Simão Rodrigues e a sua interferência na 
actividade missionária de Portugal, in Brotéria, 31 (1940), 381-395.
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ción de la Compañía en España, a partir de 1545, colaborando con Pedro Fabro 
y Antonio de Araoz18.

A pesar de su ingente obra, desde 1545 Simão fue acusado de ser blando 
y arbitrario en su gobierno, especialmente en relación con ciertas prácticas 
penitenciales extravagantes que causaban extrañeza19. Desde Oriente Javier se 
quejará de que algunos de los jesuitas enviados por Simão no estaban bien «pro-
bados»20. Llamado varias veces por Ignacio, sólo a finales de 1550 marcha a 
Roma, donde permanece dos meses examinando las Constituciones y plantea 
enmiendas a algunos artículos. A primeros de junio de 1551 ya estaba nueva-
mente en Portugal.

En la primavera de 1552 Simão fue depuesto y nombrado provincial de 
la nueva provincia de Aragón. Por entonces, una profunda crisis dividió la pro-
vincia portuguesa convertida en un hervidero de rumores e intrigas, exacerbadas 
por el supuesto agravio hecho a Rodrigues. Varias decenas de jesuitas abandona-
ron la Orden o fueron expulsados21. En este perturbado contexto debemos situar 
algunos textos ignacianos fundamentales, como la carta sobre la perfección reli-
giosa (7 de mayo de 1547) y, sobre todo, la célebre carta sobre la obediencia (26 
de marzo de 1553)22.

Como provincial de Aragón, Simão visitó las casas de Zaragoza, Bar-
celona, Valencia y Gandía. Pero pocos meses después, a comienzos de 1553, 
empeorando su salud, regresa a Portugal sin permiso y se refugia en casa de su 
amigo, D. João de Lencastre, duque de Aveiro. Obligado otra vez a salir de Por-
tugal por el nuevo provincial, Diego Miró, y por el visitador Miguel de Torres, 
Simão acude a Roma, adonde llega el 11 de noviembre de 1553. Allí se mani-
festó susceptible y oscilante en su actitud23. A fin de clarificar su responsabilidad 
en la crisis de la provincia lusa, Simão decide, juntamente con Ignacio, some-
ter su causa al dictamen de un tribunal imparcial formado por los padres Juan 
Alfonso de Polanco, Poncio Cogordán, Martín de Olave y el portugués Manuel 

18 Sobre la estancia de Fabro en Portugal, véase Fabri Monumenta, 2ª ed., Roma, MHSI, 
1972, 280-314.

19 Francisco RODRIGUES, História, I/I, 333-374.
20 Epistolae S. Francisci Xaverii, 2ª ed., Roma, MHSI, 1996, 2 vols.; aquí II, 347-349.
21 Entre los que salieron de la Compañía, tal vez el caso más famoso fuera el de Teotónio de 

Bragança, más tarde arzobispo de Évora y gran amigo de los jesuitas; cf. J. M. AICARDO, Comen-
tario a las Constituciones, V, 576-589.

22 S. Ignatii de Loyola Epistolae et Instructiones, 2ª ed., Roma, MHSI, 1964-1968, 12 vols. 
Los textos ignacianos citados pueden verse respectivamente en I, 495-510 y IV, 669-681.

23 Epistolae Mixtae (1537-1556), Madrid, MHSI, 1891-1901, 5 vols; en este caso véase IV, 
180-191.
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Miona, actuando como acusadores Luís Gonçalves da Câmara y Melchior Car-
neiro. Después de dos meses, el 7 de febrero de 1554, los jueces pronunciaron 
su veredicto: reconocieron los grandes servicios que Simão había realizado en 
Portugal y algunas exageraciones de sus críticos, pero, en lo sustancial, fallaron 
que Simão era el mayor responsable de la dramática situación de la provincia 
lusa, habiendo incurrido en desaciertos de gobierno, haciendo demasiada estima 
de los «fervores» con detrimento de las virtudes sólidas, y también cometiendo 
faltas importantes, tales como desobediencia, afección desordenada a estar en su 
país, excesivo regalo en el tratamiento de su persona y soberbia imprudente. Los 
jueces le impusieron penas severas, que Ignacio le levantó, pero manteniéndole 
la prohibición de regresar a Portugal24.

La sentencia se divulgó y supuso un importante descrédito de la per-
sona de Simão Rodrigues. Tras mes y medio de serena aceptación, volvió a 
sentirse inquieto y tentado en la vocación, llegando a solicitar y conseguir un 
Breve pontificio de exención de los superiores de la Compañía (11 de abril de 
1554). El Breve fue anulado posteriormente a petición del mismo Simão; quien, 
sin embargo, lo conservó todavía durante algún tiempo en su poder. Conside-
rándose tratado injustamente, pasó una larga temporada debatiéndose entre la 
fidelidad y la amargura, como se refleja en sus cartas de esta época, especial-
mente en las dirigidas a Ignacio25, de quien recibió siempre un trato indulgente 
y conciliador26.

Después de un intento frustrado de peregrinar a Tierra Santa (julio de 
1554), Simão vivió itinerante en el norte de Italia durante diez años: Venecia 
(1554), Bassano (1555), Padua (1556), Murazzo (1558), nuevamente Venecia 
y Padua (1559-1561), Roma (1561-1562) y Génova (1562-1564). En la crisis 
romana de 1557 apoyó inicialmente a Bobadilla, pero después se puso al lado de 
Laínez. Al año siguiente participó en Roma en la primera Congregación Gene-
ral, en la que Laínez fue elegido General de la Compañía.

Posteriormente, en 1564, Laínez lo envía a España27, donde reside Simão 
durante nueve años, recorriendo diversas casas de las provincias de Andalucía 
y Toledo: Córdoba (1565)28, Toledo (1566), Murcia (1567-1569), Sevilla y otra 
vez Córdoba (1570), Toledo (1570-1572) y Alcalá (1573). Durante el generalato 

24 Scripta de S. Ignatio de Loyola, Madrid, MHSI, 1904-1918, 2 vols; aquí I, 683-689.
25 Rodericii Monumenta, 643-670.
26 S. Ignatii Epistolae, VIII, 173-174; IX, 707-708; etc.
27 Lainii Monumenta, Madrid, MHSI, 1912-1917, 8 vols.; aquí VIII, 63.
28 En esta ocasión pasó por Montilla (Rodericii Monumenta, 733), pero no hace ninguna 

referencia al Maestro Juan de Ávila, tan amigo de los jesuitas y que allí residía desde 1560 hasta su 
muerte en 1569.
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de Francisco de Borja, que en la crisis de 1552 fue uno de sus mayores y más 
cualificados defensores29, Simão gozó de mayor confianza, recibiendo en 1572, 
juntamente con Antonio de Araoz, las patentes que les conferían autoridad sobre 
los provinciales de España30. Tras veinte años de «exilio», Everardo Mercu-
riano, que había sido elegido General en abril, le permite regresar a Portugal 
en el verano de 1573. Pacificado interiormente, visitó las casas de la provincia 
portuguesa y escribió varias cartas a Mercuriano proponiendo remedios para 
algunos problemas de la provincia. En enero de 1576 participó en la Congrega-
ción provincial y fue elegido definidor. Simão vivió sus últimos años en la casa 
profesa de S. Roque de Lisboa, donde falleció el 15 de julio de 1579 y donde 
reposan sus restos31.

2. El corpus y su clasificación

Simão Rodrigues no fue un escritor propiamente dicho, y su legado lite-
rario no es muy abundante ni muy conocido, pues, entre otras razones, se ha ido 
desvelando lentamente. Nicolás Antonio ni siquiera lo menciona en su Biblio-
theca Hispana Nova. Sí aparece en cambio, aunque con algunos errores, en la 
Bibliotheca Lusitana de Barbosa Machado32 y también en la Bibliothèque de 
Sommervogel33.

Por una parte tenemos sus escritos mayores, constituidos por su relato 
sobre los orígenes de la Compañía de Jesús y por las reglas para el Colegio de 
Coimbra. Y por otra parte están sus escritos menores, que son fundamental-
mente cartas34.

29 Con ocasión del traslado de Simão a la provincia de Aragón, Borja había escrito a Ignacio 
el 19 de septiembre de 1552: «si V. P. fuera dello consultado é informado, dudo que se pusiera en 
effecto [...] no dexaré de dezir que mucha parte del edificio que está echo en aquella provincia, ha 
sido más por el instrumento del pastor [Simão] que de las ovejas, por ser muy acepta su persona a 
todos aquellos reynos»; S. Franciscus Borgia, III, Madrid, MHSI, 1894-1911, 5 vols.; aquí 122-124. 
A propósito de la situación creada entonces, C. de DALMASES comenta: «Fue una lástima que 
la ida de Borja a Portugal se frustrase en aquel momento tan delicado para aquella Provincia de la 
Compañía»; in El Padre Francisco de Borja, Madrid, 1983, 96.

30 S. Franciscus Borgia, V, 654-655.
31 TELES, Crónica, I, 598-599 y 603-613.
32 Diogo Barbosa MACHADO, Bibliotheca Lusitana [1741-1759], Coimbra, 1965-1967, 

4 vols.; aquí III, 721-722.
33 Carlos SOMMERVOGEL et alii, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bruxelles-

Paris-Louvain, Province de Belgique, 1890-1960; VI, cols. 1979-1980 y XII, col. 756.
34 Jean-François GILMONT, Les écrits spirituels des premiers jésuites, Roma, 1961, 35, 

82-83 y 137-139.
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La narración en latín de Simão Rodrigues sobre los comienzos de la 
Compañía fue enviada al P. General Mercuriano en el verano de 1577, pero per-
maneció inédita hasta 186935, volviendo a ser reeditada en Rodericii Monumenta 
(1903)36, mientras que la primitiva versión en portugués tuvo que esperar hasta 
196037. Por tanto, de esta narración se conservan dos manuscritos principales, 
ambos con la categoría de originales: uno en latín y otro en portugués. El texto 
latino, que fue editado por Boero, se conserva en un códice del Archivo Romano 
de la Compañía de Jesús38. Éste fue enviado al P. Everardo Mercuriano, escrito 
por la mano de un sólo copista, contiene al final la fecha y la firma autógrafa 
de Simão. También aparecen algunas correcciones y adiciones, realizadas por el 
copista o, más probablemente, por el mismo Simão.

El texto portugués se conserva en la Biblioteca Nacional de Lisboa39 y 
fue descubierto por el historiador jesuita Francisco Rodrigues40, permaneciendo 
inédito hasta su publicación por Cándido de Dalmases. Se trata de una copia 
realizada probablemente en el siglo XVI. Su editor apunta varios argumentos 
por los que éste no puede considerarse traducción del texto latino: a) El texto 
portugués carece del título inicial y de la indicación final de fecha, lugar y nom-
bre del autor; b) no tiene las correcciones y adiciones añadidas al texto latino; 
c) añade algunas cosas que faltan en el texto latino, por ejemplo, la edad del 
autor; d) refiere algunas cosas de distinta manera; e) algunas veces cita de otro 
modo los textos latinos; f) tiene algunas lecturas diferentes, no siempre correc-
tas; g) a veces cambia el orden de los factores: así al tratar de Diego Hoces, del 
modo observado en la obediencia, o de la vida eremítica; y h) el texto portugués 
muestra un estilo particularmente sencillo y ajeno a cualquier artificio retórico41. 
Además, hay algunas omisiones en el texto lusitano: la elección de Javier para la 

35 De origine et progressu Societatis Iesu usque ad eius confirmationem commentarium P. 
Simonis Rodriguez qui fuit e novem sociis S. Ignatii Patris, (ed. por Giuseppe Boero), Roma, 1869. 
El texto es dedicado al P. Beckx, General de la Compañía y consta de 87 páginas, seguidas de un 
apéndice de «Sancti, beati et servi Dei e Societate Iesu».

36 De origine et progressu Societatis Iesu in Rodericii Monumenta, 451-517.
37 Commentarium de origine et progressu Societatis Iesu, in Fontes Narrativi, III, (ed. por 

Cándido de Dalmases), Roma, 1960, 5-135.
38 Códice Hist. Soc. 162 del Archivo Romano de la Compañía de Jesús. Consta de 42 folios 

numerados (de 200 x 140 mm.) de los cuales los cuatro últimos están en blanco. Es un pequeño volu-
men, encuadernado en pergamino, que tiene en la portada el escudo pontificio impreso en dorado. 

39 B.N.L., sección de Reservados, cód. 4212, ff. 132v-198r. Se trata de un códice miscelá-
neo de carácter espiritual.

40 Francisco RODRIGUES, História, I/I, 41, nota 1.
41 C. de DALMASES, «Praefatio» a su edición del Commentarium de origine et progressu 

Societatis Iesu, 6.
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canonjía; el intento de Sebastião, hermano de Simão, de hacerle volver a París; 
sobre la primera obediencia prestada por los compañeros; los hechos de Simão 
en Padua, en Ferrara y en Siena; o la profecía de S. Vicente Ferrer. De todo ello 
se puede concluir que el texto portugués conserva la primera forma del relato, 
con independencia de que la copia que conservamos sea anterior o posterior al 
texto latino.

Por otra parte, contamos con una traducción castellana incompleta del 
texto portugués, en la Biblioteca Nacional de Lisboa42; así como un breve resu-
men realizado en el siglo XVIII, en el Archivo Romano de la Compañía de 
Jesús43. En cuanto a ediciones modernas del texto, conocemos dos: una realizada 
en Francia y otra en Brasil44.

Entre los escritos de Simão Rodrigues destacan también los textos de 
carácter más o menos legislativo. En primer lugar, el Regimento o Reglas para 
el Colegio de Coimbra, escritas en portugués, entre 1545 y 1546, conservadas 
en un manuscrito del Archivo Romano de la Compañía45. Además de las reglas 
propiamente dichas, dicho códice contiene diversos avisos de carácter espiri-
tual, como os «Avisos pera peregrinos», seguidos de un «Modo que se ha-de 
ter nos collegios da Companhia en o receber dos estudantes d’ella», diversas 
cuestiones relativas a los votos y, finalmente, una interesante «Lembrança que 
o principe cristão deve ter»46. Todas estas normas fueron publicadas conjunta-
mente en Rodericii Monumenta47 y más tarde influirían en las Reglas Comunes 
de la Compañía48.

42 B.N.L., sección de Reservados, cód. 2422, ff. 6r.-57v. El texto, con frecuentes lusismos y 
citas en latín, se encuentra encuadernado dentro de un códice misceláneo con textos manuscritos de 
carácter espiritual junto con otros impresos, como un «Sumario de las Constituciones».

43 A.R.S.I., cód. Hist. Soc. 5c, ff. 61-62. 
44 Origine et développement de la Compagnie de Jésus, par Simon Rodrigues, S.I., et 

extraits de l’Autobiographie de Nicolas Bobadilla, S.I., dentro de la serie Textes ignatiens, dirigida 
por André Ravier, Paris, 1980; y As origens da Compañía de Jesus, ed. de José Bulfoni, in Carlos 
Bresciani (org.), Companhia de Jesus. 450 anos ao serviço do povo brasileiro, São Paulo, 1999, 
9-81. La versión inglesa acaba de salir, publicada por The Institute of Jesuit Sources. Actualmente 
estamos preparando una edición-traducción en castellano de las «Memorias» de Simão para la 
colección Manresa, auspiciada por las editoriales Mensajero (Bilbao) y Sal Terrae (Santander).

45 A.R.S.I., cód. Lus. 107. El manuscrito (200 x 152 mm.) lleva el título en italiano: Prime 
ordinazioni e regole proposte dal P. Simone Rodriguez in Portogallo. Las reglas se encuentran en 
los ff. 3r.-27v.

46 Prime ordinazioni e regole, ff. 28r.-45r. y 81r.-89v.
47 Rodericii Monumenta, 822-875.
48 Así, son recogidas en otra edición posterior del texto portugués, junto con una antigua 

traducción latina, puede verse en Regulae Societatis Iesu (1540-1556), (ed. por Dionisio Fernández 
Zapico), Roma, 1948, 15-134. El texto de la versión latina se encuentra inserto en el mismo códice 
Prime ordinazioni e regole, ff. 51r.-77r.
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La inmensa mayoría de la correspondencia conservada fue editada en 
Rodericii Monumenta49; no obstante, como ya señalaba Josef Wicki hace cin-
cuenta años, «une réédition de cette correspondance serait très souhaitable, car 
le volume est loin d’être complet»50. En primer lugar, no es de Simão Rodrigues 
el texto que los editores de Monumenta publicaron como doc. 110, fechado en 
Barcelona el 18 de enero de 1574, cuando Simão ya se encontraba en Portugal51. 
La edición de Monumenta recoge un fragmento de una carta a Rodrigo de Mene-
ses, que sólo se nos ha conservado a través de la Crónica de Baltasar Teles52, 
pero no otra dirigida a António Moniz, que se encuentra en la misma Crónica53. 
Teles transcribe además otras dos cartas de Simão, sí recogidas por Monumenta, 
junto con la reconstrucción de dos discursos orales54. En Rodericii Monumenta 
tampoco aparece una carta de Simão a D. João III (Venecia, 10 de julio de 1554) 
que ya había sido publicada en Cartas de S. Ignacio55, ni otras dos dirigidas a 
Ignacio de Loyola (una de finales de junio y otra de 8 de octubre de 1540), edi-
tadas con los textos de san Francisco Javier56.

Además, a mediados del siglo XX fueron descubiertas varias cartas escri-
tas por Simão. Así, Francisco Rodrigues descubrió dos cartas de Simão a D. 
João III: una, escrita en Coimbra el 20 de febrero de 154457; y otra, especial-
mente importante, datada en la raya de Portugal a 23 de febrero de 155358. Por su 
parte, el misionólogo suizo P. Josef Wicki encontró dos textos inéditos dirigidos 
a Ignacio de Loyola59.

49 Rodericii Monumenta, 519-772.
50 Josef WICKI, Zwei briefe des P. Simon Rodrigues S.I. an Johann III. von Portugal, 1553-

54, in Archivum Historicum S.I., 24 (1955), 327.
51 Rodericii Monumenta, 763-766. Francisco RODRIGUES, História, II/I, 314, nota 3. Se 

trata de una confusión con otro jesuita llamado Simón, que vivía en el colegio de Barcelona.
52 Carta de 3 de diciembre de 1544; en TELES, Crónica, I, 153 y en Rodericii Monumenta, 

534.
53 TELES, Crónica, I, 168; carta escrita desde Évora, c. 1545. En cambio, sí aparece una 

carta de António Moniz a Simão en el apéndice: Rodericii Monumenta, 781-782.
54 Dos cartas al P. Luís Gonçalves da Câmara y dos discursos al rey D. João III: uno sobre 

la entrada en la Compañía de D. Teotónio de Bragança y otro pidiendo licencia para marchar a la 
misión de Brasil; en TELES, Crónica, I, 329, 333-334, 402-405 y 435-436 respectivamente. 

55 Cartas de San Ignacio de Loyola, IV, Madrid, 1887, 538-542.
56 Epistolae S. Francisci Xaverii, I, 32-36 y 59-65, respectivamente. Ambos textos habían 

sido publicados con anterioridad: el primero, con menor fidelidad, en Fontes Narrativi, I, 228-232 y 
el segundo en Monumenta Xaveriana, I, Madrid, MHSI, 1899, 226-231.

57 Francisco RODRIGUES, História, I/I, 334-335.
58 Francisco RODRIGUES, História, I/II, 164-166.
59 Josef WICKI, Duae epistolae ineditae Simonis Rodrigues S.I. de negotiis missionis indi-

cae et aliis rebus agentibus, in Documenta Indica, I (1540-1549), Roma, 1948, 809-813.
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Sin embargo, no son propiamente inéditas otras dos cartas enviadas a 
D. João III, que Wicki publicó en 195560. La primera, como reconoce el mismo 
Wicki, ofrece el texto completo de la misiva de 23 de febrero de 1553 que ya 
había publicado fragmentariamente Francisco Rodrigues. La segunda, repro-
duce el texto que ya había sido publicado en 1887 en Cartas de San Ignacio, 
hecho ignorado por el editor suizo.

Tenemos constancia de algunos textos hoy perdidos pues sabemos que 
Simão Rodrigues a lo largo de su vida escribió muchas más de las ciento diecio-
cho cartas conservadas (1541-1574). Concretamente, no se han podido localizar 
bastantes de las que Simão envió a Ignacio de Loyola. Como comenta Fran-
cisco Rodrigues: «Grande número de cartas que Simão dirigiu sucessivamente 
ao santo fundador, desapareceram. Só nos ficou memória de que as escreveu. 
Mas as muitas que se conservaram, dão-nos a prova de que era contínua a troca 
de cartas entre os dois antigos companheiros»61. Igualmente, tenemos noticias 
de ocho cartas de Simão a Francisco Javier, de las que sólo se ha conservado 
una62.

Por tanto, teniendo en cuenta las precisiones anteriores, contamos en la 
actualidad con 118 textos epistolares de Simão Rodrigues. Por otra parte, los 
editores de Monumenta publicaron dentro de las «Epistolae P. Rodericii» otros 
dos textos menores, que no son propiamente cartas: su voto para la elección 
del General de la Compañía – en favor de Ignacio, o en su defecto, de Fabro 
– (1540) y la fórmula de su profesión religiosa (1544)63. En suma son 120 textos 
«menores», de la mayoría de los cuales se conservan los textos autógrafos o los 
originales (dictados por Simão a un amanuense y firmados por él mismo).

Respecto a las lenguas de Simão Rodrigues, debemos decir que el primer 
jesuita portugués conocía más idiomas de los que aparecen reflejados en sus 
escritos. Baltasar Teles comenta al respecto que: «era o Padre mestre Simam 
homem de muy conhecida, & eminente virtude, era excellente Theologo, & 
mestre em Philosophia, tinha grande noticia de lingoas, porque alem da Latina, 
sabia Grego, falava Italiano, & sabia muy bem pronunciar o Idioma Frances»64. 
De hecho, sabemos que en 1538 predicaba en italiano en Roma, en la iglesia de 
S. Angelo in Pescheria65. 

60 Josef WICKI, Zwei briefe, 327-335.
61 Francisco RODRIGUES, História, I/II, p. 47.
62 «Epistolae ad Xaverium scriptae», in Epistolae S. Francisci Xaverii, II, 536-538.
63 Rodericii Monumenta, 519-520 y 535-536, respectivamente.
64 TELES, Crónica, I, 134. António Caetano de SOUSA repite casi las mismas palabras al 

respecto: Agiológio Lusitano, IV, 180.
65 Pietro TACCHI VENTURI, Storia della Compagnia di Gesù in Italia, Roma, 1950, II/1, 

137-138.
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Además, Simão Rodrigues conocía bien el castellano, y en esta lengua 
escribe con mucha frecuencia. En concreto, además de los dos textos mayores, 
en portugués y latín, los 120 textos menores conservados presentan la siguiente 
distribución lingüística: 80 textos en castellano (es decir, dos tercios del total), 
37 en portugués, dos en latín y un texto en italiano. Desde este punto de vista, 
el bilingüismo luso-castellano de Rodrigues – siempre en función de los desti-
natarios – representa la cara inversa del practicado por Francisco Javier, José de 
Anchieta y varias decenas de jesuitas españoles que trabajaron en las misiones 
portuguesas66. Por todo lo expuesto, debemos tener presente las continuas inter-
ferencias lingüísticas que encontramos en sus textos, como se puede observar en 
los fragmentos que vamos transcribiendo a lo largo del presente trabajo: lusis-
mos en los textos castellanos y castellanismos en los textos portugueses (p. ej. 
monoptongaciones), además de latinismos e italianismos.

3. Las «Memorias» de Simão Rodrigues

Sin duda el texto más importante escrito por Simão Rodrigues es De 
origine et progressu Societatis Iesu. Debemos este delicioso relato sobre los 
comienzos de la Compañía a la petición formulada por el P. Everardo Mercu-
riano, cuarto General, a Simão Rodrigues para que escribiera sus recuerdos de 
París e Italia. 

En esta preciosa relación el anciano cofundador recuerda con nostalgia 
el entusiasmo de aquellos primeros años, hasta la confirmación definitiva de 
la Compañía por Paulo III (1533-1540), vividos entre París e Italia, por unos 
jóvenes que habían ofrecido a Dios toda su vida67. Simão escribe en Portugal 
en 1577 – termina su redacción el 25 de julio –, dos años antes de su muerte, y 
veinticinco años después de la dolorosa crisis que le enfrentó con el gobierno 
general de su orden. Ya no aparece ahora ninguna sombra de resentimiento; 
podríamos decir que Simão ha vuelto felizmente a su amor primero y a la géne-
sis de su vocación.

66 Pueden verse nuestros trabajos Los escritos portugueses de san Francisco Javier, Braga, 
2000; Rasgos lingüístico-literarios de la producción epistolar anchietana, in Santa Barbara Portu-
guese Studies, 5 (2001), 72-87; De Castilla al Oriente portugués: Cuatro medinenses y sus escritos 
luso-castellanos, in Hispania Sacra, 54 (2002), 141-167; Y Un extremeño en las Indias portugue-
sas: Francisco Pérez (c.1515-1583) y sus escritos, in Revista de Estudios Extremeños, 58 (2002), 
1047-1069.

67 Antonio JIMÉNEZ OÑATE, El origen de la Compañía de Jesús. Carisma fundacional y 
génesis histórica, Roma, 1966, 132-153.
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 Por su riqueza de detalles y por su fidelidad histórica se trata de una 
fuente de importancia capital, como ya fue puesto de manifiesto por antiguos 
historiadores de la Compañía, como Nicolò Orlandini68 o António Franco69, y 
ha sido frecuentemente reconocida por los autores modernos70, a pesar de las 
reticencias críticas de Böhmer71.

Se trata, sin duda, de una narración no literaria. En particular el texto 
portugués, redactado al correr de la mente y de la pluma, abunda en insistencias 
y repeticiones innecesarias, con abuso de la coordinación copulativa. Dentro 
de los límites propuestos, aunque intentando mantener la brevedad, describe 
algunos hechos más abundantemente que otros autores. A diferencia de otros 
padres de la primitiva Compañía72, Rodrigues no escribió ninguna autobiogra-
fía, pero ciertamente en su relato se detiene más en aquellos hechos en los que 
él participó directamente. Cuando se oculta el nombre de uno de los padres, casi 
siempre debemos entender que se trata del mismo Simão, como en los casos 
que tratan de tentaciones y peligros. En la última parte, se detiene bastante en 
narrar los hechos protagonizados por él mismo en Padua, Ferrara y Siena. El 
valor principal de este texto está constituido por la narración del itinerario de los 
primeros compañeros desde París a Venecia, y de Venecia a Roma, lo cual viene 
a ser buena parte del relato.

A veces se podría dudar en dar crédito a esta narración: los cuarenta años 
que separan al autor de los hechos que relata, ¿no habrán llevado a adornar los 
recuerdos? Esta primera reserva parece encontrar una confirmación en el estilo 
del relato. En efecto, éste reconstruye con un poco de nostalgia, el ambiente 
entusiasta de aquellos años fundacionales en que se estaba gestando el «modo 
de proceder» de la Compañía73. Además, ya desde el comienzo del texto, el autor 

68 Nicolao ORLANDINO, Historiae Societatis Iesu pars prima sive Ignatius, Antuerpiae, 
apud Filios Martini Nutii, 1620. El Commentarium de Simão es citado en la introducción y luego 
seguido con bastante fidelidad en la narración del viaje de los primi patres de París a Venecia, 
23-26.

69 António FRANCO, Imagem da Virtude em o Noviciado da Companhia de Jesus na corte 
de Lisboa, Coimbra, 1717, 20-130.

70 Georg SCHURHAMMER, Francisco Javier: Su vida y su tiempo, Bilbao, 1992, I, 97; J. 
Ignacio TELLECHEA, Ignacio de Loyola, solo ya pie, Madrid, 1986, 39.

71 Heinrich BÖHMER, Studien zur Geschichte der Gesellschaft Jesu. Band I: Loyola, 
Bonn, 1914, 318-319.

72 Como Ignacio, Bobadilla, Ribadeneira o Canisio.
73 Pedro LETURIA, Importancia del año 1538 en el cumplimiento del «Voto de Montmar-

tre», in Archivum Historicum S.I., 9 (1940), 188-207.
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manifiesta desconfiar de su propia memoria, por razón de su edad avanzada, lo 
cual repite a menudo en el transcurso de la narración.

Sin embargo, hasta donde podemos controlar su fidelidad, la memoria 
de Rodrigues tiene pocos fallos74. En la última edición crítica del texto, el P. 
Dalmases demuestra que los errores son poco frecuentes. Al argumento crítico 
se le puede añadir una explicación de carácter psicológico. Es conocida la gran 
emotividad de Rodrigues: la presencia de un amigo le es suficiente para recupe-
rar la salud y una partida se traduce en un acceso de fiebre. No podemos ver en 
ello un motivo de la precisión con la que están grabados en su memoria aquellos 
acontecimientos ya lejanos? 

Podemos decir, en todo caso, que este escrito es complementario de otros 
textos «fundacionales»: la llamada Autobiografía de Ignacio de Loyola75, la 
famosa Carta biográfica de Diego Laínez (1547)76, o el Sumario en castellano 
de Juan Polanco (1547-1548)77. Igualmente la narración de Simão Rodrigues 
puede ser completada con la carta de Ignacio a mosén Juan de Verdolay, de 24 
de julio de 153778.

Con su relación, como ya hemos dicho, Simão Rodrigues respondía a 
la solicitud del P. General Everardo Mercuriano. No pretende narrar todas las 
cosas, sino sólo lo que atañe directamente a los orígenes de la Compañía, prin-
cipalmente desde el voto de Montmartre de agosto de 1534, hasta la primera 
confirmación de la Compañía, en septiembre de 1539, por lo que los límites 
temporales se reducen a seis años. Los hechos restantes los deja para otros escri-
tores. De hecho, su primera intención había sido sólo relatar lo acaecido hasta la 
llegada de los compañeros a Roma:

«Quisera aqui acabar, porque já as cousas que ao diante se seguem são mais sabi-
das de muitos, e também porque já otrem as escreveo; mas todavia irei saltando 
de humas cousas em outras para dizer algumas otras particularidades que porven-
tura não são de todos bem sabidas ou não estão de todo bem declaradas»79.

74 Algunas de las inexactitudes señaladas por C. de DALMASES en la narración de Rodri-
gues son éstas: que se encontrara en Basilea el sepulcro de Zwinglio cuando los compañeros pasaron 
por allí, que Agustín Mainardo pereciera en las llamas, o que Bartolomé Guidiccioni muriera poco 
antes de la confirmación de la Compañía; in «Praefatio», 7.

75 Fontes Narrativi, I, 323-507.
76 Fontes Narrativi, I, 54-145.
77 Fontes Narrativi, I, 146-256.
78 S. Ignatii Epistolae, I, 118-123 y XII, 320-323.
79 Fontes Narrativi, III, 83.
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El autor mencionado debe ser Ribadeneira, cuya Vita latina de Ignacio 
había sido publicada en 1572, cinco años antes del texto de Rodrigues80, pues 
otros relatos, como los de Laínez y Polanco, estaban inéditos. Por ello, si bus-
camos fuentes escritas del relato de Simão, no encontramos ninguna. El autor 
narra lo que vio, aquello de lo que fue testigo, llevado únicamente por su propia 
memoria.

António da Silva ha subrayado los elementos maravillosos presentes en 
el relato. Después de señalar que algunos episodios relatados deben ser analiza-
dos dentro de los esquemas hagiográficos tradicionales más característicos de 
aquella época, comenta: «O encontro com o sagrado, quer recordado da História 
ou Lenda, quer vivido psicologicamente no concreto actual, quer buscado em 
práticas fora do habitual, acompanha toda a narrativa de Simão Rodrigues»81. 
En este sentido, entre apariciones y acontecimientos milagrosos, ofrecen par-
ticular interés algunas micronarrativas insertas en el relato principal, como por 
ejemplo, la leyenda del príncipe san Fiacrio, cuyo sepulcro no podía ser visitado 
por mujeres82.

4. El Regimento do Colégio de Coimbra

En el origen estas Reglas está el rápido desarrollo que, bajo la dirección 
de Simão, conoció el Colegio de Coimbra. Fundado en 1542, reunía numerosos 
estudiantes – no sólo portugueses – que cursaban artes, filosofía y teología. Para 
mantener esta gran comunidad dentro de la disciplina religiosa, Simão redacta 
una serie de reglas en 1545, las cuales serán promulgadas al año siguiente. Es 
cronológicamente el primer intento de codificación legislativa dentro de la 
Compañía de Jesús, pues todavía Ignacio de Loyola no había redactado cons-
tituciones ni reglas, salvo unos breves esbozos83. En el momento de componer 

80 Pedro de RIBADENEIRA, Vita Ignatii Loyolae [...] libris quinque comprehensa, Neapoli 
[apud I. Cacchium], 1572. La edición castellana, corregida, apareció once años después: Vida del 
B. Ignacio de Loyola, Madrid, Alonso Gomez, 1583. Ambas están editadas críticamente en Fontes 
Narrativi, IV: Vita Ignatii Loyolae auctore P. de Ribadeneira. Textus latinus et hispanus cum censu-
ris, Roma, MHSI, 1965. Señalemos que Ribadeneira se muestra muy crítico con relación a Simão 
Rodrigues, especialmente en su Tratado de las persecuciones que ha sufrido la Compañía de Jesús, 
manuscrito conservado en el Archivo provincial de la antigua provincia jesuítica de Toledo (Alcalá 
de Henares): legajo 369, fols. 56-57.

81 António da SILVA, As memórias de um co-fundador português, in Brotéria, 131 (1990), 
3-18. Este autor desconoce el texto portugués del relato de Simão.

82 Fontes Narrativi, III, 34-37.
83 La versión definitiva de las Reglas para toda la Compañía fue aprobada por el General 

Aquaviva en 1582, y ese mismo año fueron editadas en Portugal: Regras da Companhia de Jesu, 
Lisboa, Antonio Ribeiro, 1582.
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esta legislación, Rodrigues conocía ciertamente otras reglas más antiguas, en 
las que se inspira parcialmente. Pero hay que reconocer que por un lado este 
texto constituye un documento original, en el que por otra parte se observa una 
importante inspiración de la espiritualidad ignaciana, que se hace patente en las 
consideraciones de carácter espiritual84.

En sus ordenanzas, Rodrigues pasa revista a los deberes de un total de 
diecinueve funciones distintas según los distintos oficios, comenzando por el 
rector y el procurador, y acabando en el sacristán y el lector85. Después da algu-
nas directrices de alcance más amplio. La llamada «Regra geral» contiene una 
serie de ordenaciones prácticas para la buena marcha del colegio, seguidas del 
«Exame geral da conscientia»86.

Particular interés por su contenido espiritual ofrecen los apartados que 
siguen. Los «Avisos spirituaes os quaes se lerão todos os sabados antes da con-
fissão» y las «Regras pera os que andarem fora dos estudos»87 concretan algunos 
puntos de disciplina religiosa y definen el espíritu de la vocación. Especial aten-
ción nos merecen los «Avisos pera os peregrinos»88, escritos con unción y entre-
verados de consideraciones devotas tomadas de los textos bíblicos y litúrgicos, 
citados en latín: «Cuide como Jesu X.º mandou seus discipolos sine baculo et 
sine pera, et consolem-se em saber como aqueles folgavão com os trabalhos»89. 
Conviene recordar que, desde su fundación, la peregrinación formaba parte 
de la formación jesuítica: «O fim da peregrinação he pera em alguma maneira 
alcançar mais firme esperança nos trabalhos em Deos nosso senhor»90. Estos 
avisos para peregrinos culminan con un himno latino, cuyo origen desconoce-
mos: «Me receptet Sion illa, / Sion David, urbs tranquilla...»91.

Otra cuestión que se puede plantear es la de la influencia del trabajo 
de Rodrigues sobre las redacciones ignacianas posteriores. En Roma tenían un 
ejemplar de las ordenanzas de Coimbra, las cuales fueron consultadas a la hora 
de escribir las reglas para los distintos oficios. Sin embargo, una comparación 
atenta de ambos textos demuestra que, a pesar de existir una influencia inne-
gable, hay una gran independencia de la redacción romana con relación a la de 
Coimbra92.

84 J. C. Monteiro PACHECO, Simão Rodrigues, 117-122.
85 Rodericii Monumenta, 822-838.
86 Rodericii Monumenta, 838-843.
87 Rodericii Monumenta, 843-847 y 847-849, respectivamente.
88 Rodericii Monumenta, 849-859.
89 Rodericii Monumenta, 850.
90 Rodericii Monumenta, 849.
91 Rodericii Monumenta, 858-859.
92 Dionisio FERNÁNDEZ ZAPICO, «Regulae P. Simonis Rodriguez cum regulis S. Ignatii 

comparantur», en su introducción a su edición de las Regulae S.I., 23*-31*.
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5. Textos epistolares

Los 118 textos epistolares conservados – aproximadamente la mitad 
fechados en Portugal y la otra mitad entre Italia y España – pueden abordarse 
desde varias perspectivas. Comencemos por los destinatarios, casi todos jesui-
tas. De hecho, la inmensa mayoría de las cartas de Simão Rodrigues están diri-
gidas a los cuatro primeros Superiores Generales de la Compañía. 

Particular interés tienen los 44 textos enviados a Ignacio de Loyola, 
entre 1541 y 155593, en los cuales advertimos cierta evolución. Ya en el primer 
periodo, de relación epistolar diáfana y fraternal, nos encontramos esta amarga 
queja de Simão, escrita en enero de 1543: «No creáis cosa que os digan ó escri-
ban de my, porque serán tentationes [...] pésame mucho diéredes fe á cartas 
de tentados»94. Alguien ha escrito recientemente que a partir de entonces, «su 
relación es ya de gobernante portugués a gobernante romano, más que de amigo 
a amigo»95. La fase más crítica de esta correspondencia con Ignacio – en el sen-
tido de lamentable desencuentro – lo constituyen las ocho misivas que Simão 
le dirige desde el norte de Italia entre el 23 de junio de 1554 y el 23 de julio de 
155596. Hay después una inflexión positiva, en la carta escrita en Bassano el 4 
de septiembre de 155597, y a ésta seguirán otras cuatro más. 

Por su parte, el soriano Diego Laínez, otro de los primi patres, primero 
como Vicario general y más tarde como segundo General de la Compañía, es 
el destinatario de 11 cartas, correspondientes a los años 1556-156498. Francisco 
de Borja es el receptor de 23 cartas, entre 1547 y 157299; mientras que se redu-
cen a seis las que llegaron al belga Everardo Mercuriano, Padre General desde 
1573100.

93 Son los docs. 2-6, 9-12, 14-17, 19, 28, 30, 34-36, 41, 44-46, 48-51, 53-61 y 63-66 de 
Rodericii Monumenta, más los otros dos publicados en Epistolae S. Francisci Xaverii, I, y otros dos 
en Documenta Indica, I.

94 Rodericii Monumenta, 531-532.
95 I. CACHO NAZÁBAL, Ignacio de Loyola. Ese enigma, 198. Este autor analiza en el 

mismo libro cómo vivenciaron – y cómo aparece reflejado en su correspondencia – su particular 
cambio de relación con Ignacio otros de los primeros compañeros: Fabro (26-32), Laínez (67-69) y 
Bobadilla (240-241 y 252-255).

96 Especialmente dura es la carta de Simão a Ignacio de 22 de diciembre de 1554; Rodericii 
Monumenta, 655-656.

97 Rodericii Monumenta, 663-664. En ella Simão le pide a Ignacio «una indulgencia plena-
ria con remisión de culpa y pena».

98 Docs. 67-71, 73-76, 88 y 92 de Rodericii Monumenta.
99 Docs. 21, 77, 79-87, 89-91, 93, 95, 97-102 y 104 de SR. Rodericii Monumenta.
100 Docs. 108-113 de Rodericii Monumenta.
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Al toledano Martín de Santa Cruz, segundo rector del Colegio jesuítico 
de Coimbra Simão le dirige 10 textos101. A la única carta dirigida nominalmente 
al P. Luís da Grã102, hay que añadir otras tres enviadas al rector del Colegio de 
Coimbra, que en 1548 era el mismo P. Grã, antes de marchar a Brasil103. Tres 
son las dirigidas al Luís Gonçalves da Câmara104 y otras tres las enviadas al P. 
Jerónimo Nadal105. Nuevamente, tres son los textos que se han conservado de los 
dirigidos al rey D. João III de Portugal106; dos al P. Juan Alfonso de Polanco107; 
mientras que receptores de un sólo escrito conservado son, por orden cronoló-
gico, los siguientes: Rodrigo de Meneses, Francisco Javier, Baltasar de Faria, 
Diego Miró, P. Guillermo, Nicolás Bobadilla, Bartolomé Bustamante, además 
del ya citado António Moniz108. Aparte están los destinatarios colectivos, como 
son los jesuitas de Coimbra109.

En las cartas generalmente se muestra un Simão Rodrigues espontáneo y 
directo. Atendiendo a su temática, junto a misivas meramente circunstanciales 
– como relaciones de gastos o diversas cuestiones prácticas –, destacan otros 
mensajes de contenido espiritual. Entre éstos sobresalen cuatro: la carta dirigida 
al hermano Rodrigo de Meneses sobre el abrazarse a la Cruz de Cristo en las 
dificultades110; una carta a Ignacio en que muestra su gran amor a la Compa-
ñía111; la exhortación a la perfección religiosa dirigida al P. Luís Gonçalves da 
Câmara112; y, finalmente, las instrucciones para el viaje dirigidas a Jean Couvi-
llon y Gonçalo da Silveira113.

101 Docs. 13, 20, 22-23, 26-27, 29 y 31-33 de Rodericii Monumenta.
102 Doc. 38 de Rodericii Monumenta.
103 Docs. 37, 39 y 40 de Rodericii Monumenta.
104 Docs. 24-25 y 72 de Rodericii Monumenta.
105 Docs. 105-107 de Rodericii Monumenta.
106 Las dos editadas por Josef WICKI en Zwei briefe, y la recogida por Francisco RODRI-

GUES, História, I/I, 334-335.
107 Docs. 62 y 103 de Rodericii Monumenta.
108 Docs. 7, 18, 42, 52, 78, 94 y 96 de Rodericii Monumenta; y TELES, Crónica, I, 168, 

respectivamente.
109 Doc. 43 de Rodericii Monumenta.
110 Rodericii Monumenta, 534 (3 de diciembre de 1544).
111 Rodericii Monumenta, 547-553 (comienzos del año 1547). Al final de esta carta encon-

tramos las célebres palabras de Simão: «Esta vocación es muy alta, y Dios N. S. me da a sentir 
mucho della, y dezeyo morir por ella mil muertes y sofrer mil cruzes [...]. Y dezeyo más de ser de la 
Compannía, que rey ni papa» (553).

112 Rodericii Monumenta, 572-578 (año 1547).
113 Rodericii Monumenta, 626-630 (28 de diciembre de 1549).
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Particularmente interesantes son algunas cartas relativas a las lecturas de 
Simão y de su círculo114. A modo de ejemplo citaremos una de octubre de 1540 
en la que, desde Lisboa, pide que le envíen un libro de Roma: «Acá soy mui 
importunado por un libro que Mestre Pascasio ha viso in Sena, que se chama o 
Fratre Cherubino o Seraphino, que da maneras de bibir para casados [...] él es 
escrito en italiano»115. Meses después vuelve a escribir a Roma:

«Allá os escribí que me mamdásedes algunos librillios de la communione, y así 
el que hizo Camilo de Verona. Otra bez lo pido por amor de Dios N S., porque 
teniemos aquá mucha necesidad, y el confesor del rey y su pregador me lo tiene 
pedido, de quien io soy mucho amigo. Asímismo un libro que hizo el Flaminius 
de Verona de los psalmos, que es pequenho; y esto se lo allardes; y mandadme 
pedir otros de aquá y los mandaré, aunque sean en portugués»116.

E igualmente otra que nos da cuenta del pequeño catálogo de libros 
que Simão poseía en Venecia en 1559. La lista nos la ofrece él mismo en carta 
a Diego Laínez con motivo del Catálogo de libros prohibidos publicado por 
Paulo IV:

«Una biblia que tenía, y dos ó tres otros libros, hallo que son prohibidos. V. R. 
veya se los puede tener.
Biblia apud heredes Jacobi Giunctae 1549.
La Metaura de Aristótele, chiosato de santo Thomas, tradocta en volgar: sine 
autore.
Nili et Marci abatum: Sine nomine inpresoris. Venetiis [...].
Chatechismo de Canisio, sine nomine autoris.
Encheridion salmorum Joanis Campensis, stampato per Nicolaum Briling, Basi-
lae.

114 Para quien quiera profundizar en esta línea, son fundamentales los trabajos de Pedro 
de LETURIA, Lecturas ascéticas y lecturas místicas entre los jesuitas del siglo XVI y Cordeses, 
Mercuriano, Colegio Romano y lecturas espirituales de los jesuitas en el siglo XVI, in Estudios 
ignacianos, Roma, 1957, II, 269-331 y 333-377, respectivamente. John O’MALLEY, Los primeros 
jesuitas, Bilbao – Santander, 1995, 324-333.

115 Epistolae S. Francisci Xaverii, I, 63. Debe tratarse de la siguiente obra que encontramos 
en la Biblioteca Apostolica Vaticana: Cherubino da SIENA, Opera devotissima del reverendo padre 
frate Cherubino da Spoliti: Dela vita spirituale cosa bellissima, Venetia, per Marchio Sessa & Piero 
de Ravani, 1524.

116 Rodericii Monumenta, 525; carta de 26 de mayo de 1541 a los PP. Ignacio de Loyola 
y Pedro Codacio. En la Biblioteca Apostolica Vaticana encontramos el libro de M. Antonius FLA-
MINIUS, Erudita cum primis ac pia in Psalmos aliquot paraphasis, Basileae, R. Winter, 1540. En 
cambio, no hemos podido localizar ningún ejemplar de Camilo de Verona. Simão volverá a referirse 
a Flaminio, juntamente con otros autores, en otra carta de 1559: Rodericii Monumenta, 681-682.
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Un hynno devoto, stampato en Venetia sine autore et sine typographo. Comencia: 
Jesù mio: chi sei tu, et chi son yo. Este hynno cantanno li puti in hospedali»117.

Terminamos esta sección comentando que en sus cartas predomina un 
estilo llano, sencillo y desenvuelto, aderezado con comparaciones expresivas 
y refranes. Del mismo modo, pide a Ignacio que le escriba «sin usar rethóricas 
comigo, sino ablar claro, y no por enygma»118.

6. Epílogo

Si por un lado Simão Rodrigues, como cofundador y como superior, fue 
muy cuestionado en vida y lo ha sido también por la historiografía posterior, por 
los serios disgustos causados a san Ignacio; también son indudables sus méritos 
como organizador de la provincia portuguesa – donde, en sus primeros años, la 
Compañía se desarrolló más que en ninguna otra parte – y como eficaz promotor 
de las misiones de Oriente y Occidente. Hombre cortés, afable y emotivo, de 
grandes deseos119, pero de carácter voluble y complexión enfermiza, probable-
mente su personalidad inestable y un excesivo apego a su patria estén en la raíz 
de las resistencias y rebeldías ante sus superiores, así como de los conflictos y 
divisiones que esto trajo consigo120. 

Aunque no debe simplificarse la cuestión en términos personalistas, ni 
tampoco bajo los conceptos de rigor o brandura, es indudable que en su aleja-
miento de Portugal tuvieron particular importancia sus discrepancias con Luís 

117 Rodericii Monumenta, 686-687. Entre las obras mencionadas, y posibles ediciones utili-
zadas por Simão, hemos podido localizar las siguientes: Biblia sacra, Lugduni, apud haeredes Iacobi 
Giunctae, 1549; ARISTÓTELES, Opera nuova la quale tratta della filosofia natrale chiamata la 
Metaura d’Aristotile, chiosata da San Thomaso d’Aquino, Vinegia, Comin da Trino, 1554; NILUS 
IUNIOR, Praeclara Nili et Marci abbatum opera, Venetiis, s.n., 1557; [Jean de CAMPEN], Enchiri-
dion Psalmorum [...] una cum Ioannis Campensis [...] paraphrasi, Antuerpiae, apud Ioan Steelsium, 
1540 (en la Biblioteca Apostolica Vaticana); y Petrus CANISIUS, Summa doctrinae christianae 
per quaestiones, Venetiis, apud Michaelem Tramezinum, 1559 (en la Biblioteca de la Università 
Gregoriana de Roma).

118 Rodericii Monumenta, 532. En la misma carta, y en la misma página, encontramos 
expresiones como: sobre uno que «es hecho tan gran sátrapa, que diera consego al imperador; y si 
no lo recibiere, entonces pensará más acertar»; o también «et dicat Bartholus quidquid volet».

119 Fontes Narrativi de S. Ignatio de Loyola et de S.I., Roma, 1943-1965, 4 vols.; 
aquí I, 183.

120 Siguiendo la línea de interpretación psicológica apuntada por G. Wilkens en el artículo 
atrás citado, podríamos añadir que Simão somatizaba la saudade.
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Gonçalves da Câmara121, lo cual contribuyó a crear fricciones y banderías entre 
los jesuitas portugueses durante varias décadas. No sólo eran de muy distintos 
temperamentos, sino que, de algún modo, el P. Simão y el P. Câmara representa-
ban también dos momentos diferentes en la evolución de la Compañía, sin que a 
Rodrigues le resultara fácil acomodarse a la nueva situación, cuando el espontá-
neo grupo de «amigos en el Señor» se ha convertido en una orden ya plenamente 
constituida como institución universal y jerárquica, donde la obediencia es un 
pilar fundamental122.

Además, tanto Diego Miró (segundo Provincial de Portugal), como 
Miguel de Torres (Visitador) se vieron desbordados por los acontecimientos, 
demasiado complejos para sus capacidades de gobierno. Por otra parte, la dis-
tancia entre Roma y Portugal, y la lentitud de la correspondencia contribuyeron 
no poco a aumentar las desconfianzas y las dificultades de las que son testigos 
algunos de sus textos, en los cuales, por lo demás, deberíamos tratar de discernir 
entre la verdad formulada y la verdad existencial.

Terminamos el presente trabajo con la profunda convicción de que vale 
la pena seguir estudiando la figura y el legado escrito de Simão Rodrigues, y 
que, en este sentido, sería más que conveniente contar con una nueva edición 
crítica de todos sus textos conservados.

121 J. Vaz de CARVALHO, Câmara, Luís Gonçalves da, in Diccionario Histórico de la 
Compañía de Jesús, I, 608-609.

122 Agradezco al Prof. José Adriano de Freitas Carvalho sus valiosas observaciones en este 
sentido.
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1 – Princípio de Identidade da Companhia De Jesus

O tema que nos propusemos abordar, de forma sintética, com as limi-
tações óbvias de âmbito temático, cronológico e geográfico, decorre do princí-
pio de identidade da Companhia de Jesus que importa assentar desde início1.

Dentro da metodologia que lhes era característica, os primeiros Jesuítas 
interrogavam-se: Quem somos? Que somos? Donde viemos? As respostas às 
três perguntas fundamentais derivam de três documentos básicos da Companhia 
de Jesus.

– Formula Instituti: 1539, 1540, 1550.
– Constituições da Companhia de Jesus.
– Autobiografia de Santo Inácio: 1553-1555.

A alusão a estas três fontes primárias impõe que se estabeleça, desde 
já, uma diferença essencial relativa às Ordens Religiosas que antecederam a 
Companhia de Jesus. Enquanto os Beneditinos, Franciscanos e Dominicanos 
possuíram uma Regra inicial, emanada directamente dos Fundadores, no caso 
da Ordem dos Pregadores, da Regra de Santo Agostinho, completada por Cons-
tituições posteriores, na Companhia de Jesus, o Fundador é o autor da Formula 
Instituti e, simultaneamente, das Constituições, bem como da Autobiografia, 
redigida entre 1553-1555, a pedido dos Padres Polanco e Nadal que desejavam 
possuir, à imitação das Ordens citadas, um texto espiritual do Fundador.

1 John, O’MALLEY, Los Primeros Jesuitas. Bilbao, 1993, 89.
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1.1. Modo nostro

Desde os começos, os seguidores de Santo Inácio assentaram os princí-
pios orientadores da própria identidade, rejeitando certos regimes de vida reli-
giosa. 

Por isso afirmaram, claramente, que: não eram monges. Os mosteiros 
seriam substituídos por casas, residências e colégios; as celas por cubículos; 
dispensavam a sala capitular sem que isto significasse a abolição da prática da 
correcção fraterna ou a prática da penitência como meio privilegiado da ascese 
cristã. No confronto com as Ordens monásticas e conventuais, a abolição da 
recitação, em coro, do Ofício Divino constitui a nota mais saliente. Uma decisão 
muito criticada pelas outras Ordens, mas assumida, plenamente, por Santo Iná-
cio porque a assistência ao coro os impedia da actividade apostólica perma-
nente, exigida pelo carisma de evangelizadores livres e instáveis. Os aspectos 
cultuais e levíticos do ministério sacerdotal: coro, missas solenes, outros ofícios 
cantados, que constituíam ocupação essencial de Monges, Cónegos Regrantes e 
membros de Ordens Conventuais, nunca se enquadraram nos meios de evange-
lização, utilizados pela Companhia de Jesus.

Os Jesuítas não eram monges, mas recusavam, igualmente, assumir as 
responsabilidades paroquiais. Não pelo receio de perderem o privilégio de juris-
dição, relativamente aos Bispos, mas porque consideravam que as actividades 
paroquiais, sobretudo a partir das exigências do Concílio de Trento, obrigá-los-
ia a um regime de estabilidade e a uma prática ritual-sacramental que contra-
riava os seus objectivos apostólicos.

No âmbito das ocupações impróprias, as Constituições2 referem-se às 
proibições do exercício de Confessor Ordinário de Religiosas e Capelanias de 
missas de fundações, aduzindo como motivo explicativo o facto de constituírem 
um obstáculo ao carácter missionário e disponibilidade apostólica da Compan-
hia.

São compreensíveis as normas das Constituições quando proíbem aos 
membros da Companhia ocuparem-se em negócios seculares: testamentos, pro-
curações, etc3.

Ao perfil negativo já traçado, a Formula Instituti (1539-1540-1550) con-
trapõe o verdadeiro perfil da pessoa que pretende ingressar como religioso na 

2 Ao longo do nosso trabalho, citamos pelo texto: Constituições da Companhia de Jesus 
– Tradução e notas de Joaquim Mendes Abranches, S. J., Lisboa: 1975, Const. 586-594.

3 Const. 591.
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Companhia: Todo aquele que pretende alistar-se sob a bandeira da Cruz, na 
nossa Companhia, que desejamos se assinale com o nome de Jesus para com-
bater por Deus e servir somente o Senhor e ao Romano Pontífice, seu Vigário na 
terra, depois do voto solene de perpétua castidade persuada-se que é membro 
da Companhia4.

Ao interpretarem estas palavras, muitos quiseram sublinhar o “carác-
ter militar” que Santo Inácio quis imprimir à sua Ordem. Contudo, António 
Aldama, porventura o melhor comentador deste texto, afirma, expressamente, 
que militare Deo, “alistar-se sob a bandeira da Cruz”, constituía a fórmula para 
designar a vida religiosa na Idade Média, conforme se comprova pelas palavras 

4 Constituições da Companhia de Jesus, 19.

Fig. 1 – Santo Inácio e Paulo III na aprovação da Companhia de Jesus. 
Anónimo. Sacristia do Gesù - Roma.
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de S. Bento, no prólogo da Regra aos Noviços: Vai guerrear por Cristo Rei 
verdadeiro5.

Importa, igualmente, eliminar a carga simbólica de pendor militar que 
muitas vezes se pretende atribuir ao termo “Companhia” que, no contexto do 
século XVI, servia, essencialmente, para designar, de forma genérica, uma asso-
ciação piedosa, que proliferavam na Itália, com especial relevo, para a “Com-
panhia do Amor Divino”6.

Oportunamente o vocábulo “Companhia” foi traduzido para latim por 
“Societas”, composta por “Socii”, da mesma forma que os “Fratres” das Ordens 
Conventuais.

Esta “Societas” fora assinalada, expressamente, por Santo Inácio de 
Loiola com o “Nome de Jesus” a quem somente se pretende servir. Esta desig-
nação chegou a levantar problemas de carácter teológico: como explicar a 
designação de Companheiros de Jesus? Em 1556, Roma teve que responder a 
uma dificuldade levantada pela Faculdade de Teologia de Paris: Não se designa 
Companhia de Jesus pelo facto de nos transformarmos companheiros de Jesus, 
mas sim da mesma forma que um esquadrão toma o nome do seu chefe, a quem 
por Instituto desejamos seguir7. O título de “Companhia de Jesus” viria, poste-
riormente, a ser confirmado pelo Papa Gregório XIV, através da bula Ecclesiae 
Catholicae.

1.2. Fins da Companhia de Jesus

Paralelamente à definição do carácter da Companhia de Jesus, torna-se 
absolutamente necessária a explicitação dos fins que pretende alcançar para a 
concretização da sua própria identidade.

Nas primeiras redacções de 1539 e 1540, da “Formula Instituti”, fala-se 
no aperfeiçoamento das almas na vida e na doutrina cristãs, e para a propa-
gação da fé8.

Na redacção de 1550, acrescentou-se, para além da “propagação da fé”, o 
termo ad defensionem, e alterou-se a enumerações dos fins: pareceu mais lógico 
apresentar, em primeiro lugar, a defesa e propagação da fé, seguindo-se o aper-
feiçoamento das almas na vida e na doutrina cristãs.

5 Antonio M. ALDAMA, Notas para un comentario a: La Formula del Instituto dela Com-
pañia de Jesus. Roma: Centrum Ignatianum Spiritualitatis, 1981, 44.

6 Ricerche per la Storia Religiosa di Roma, 6. Roma: Edizioni di Storia e Letteratura, 1985, 
pp. 203-206.

7 Antonio M. ALDAMA, Notas para un comentario... ed. cit., 45.
8 Constituições da Companhia de Jesus, 19-20.
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Fig. 2 – Santo Inácio apresenta a Júlio III o projecto do Colégio Germânico.
P. P. Rubens - J. B. Barbé - Vita Beati P. Ignatii Loiolae, 1609.
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1.3. Meios para alcançar os fins

Para obter o verdadeiro retrato de identidade da Companhia de Jesus 
faltava, apenas, assinalar os “meios específicos” adoptados para alcançar os fins 
mencionados.

Também, neste capítulo, assistimos a alterações sucessivas: Na “Formula 
de 1539”, enumeram-se: 

– Ministério da palavra: Diz-se, nominatim, expressamente, por meio 
do ensino da doutrina cristã às crianças e ignorantes (pueri et rudes);

– Exercícios espirituais;
– Obras de Caridade.

Na “Formula de 1540” acrescentam-se os termos de pregações públicas 
e a consolação espiritual dos fiéis cristãos, ouvindo as suas confissões.

Por seu lado, a “Formula de 1550” introduziu vários matizes.
– Distinguiu os Ministérios espirituais;
– Transladou para o parágrafo seguinte as Obras de Caridade;
– À Pregação acrescentou as Lições, isto é, explicações parenéticas da 

Sagrada Escritura, as Confissões e administração de Sacramentos, insistindo-se 
no aspecto da Consolação do Sacramento da Penitência.

John O´Malley identifica a actividade ministerial dos Jesuítas com os 
conteúdos de Mateus (capítulo 10) e de Lucas (capítulo 9): Efectivamente, lendo 
os dois textos, descobrimos quatro pontos-chave comuns: Tal como os doze 
Apóstolos, os Jesuítas são enviados; para pregar o Evangelho, isto é, compro-
metidos nos diversos ministérios da Palavra de Deus; para curar os enfermos, 
aliviá-los dos males corporais e espirituais; sem buscar qualquer recompensa 
económica (Pobreza)9.

2. Culto e práticas devocionais da Companhia de Jesus

Estes quatro vectores, que regiam a actividade apostólica dos Jesuí-
tas, ajudam-nos a descobrir as linhas essenciais que configuravam a prática 
cultual e devocional que, por sua vez, ditariam as diversas expressões icono-
gráficas.

9 John, O’MALLEY, Los Primeros Jesuitas, ed. cit., 112-113.
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2.1. Vida cultual

Consultando as fontes primárias já mencionadas, verificamos a existên-
cia de um conjunto diversificado de normas consoante os destinatários perten-
cessem aos escolásticos, alunos externos ou ao grupo dos que já estavam incor-
porados, através dos votos, na vida religiosa comunitária.

Para os escolásticos, as Constituições são explícitas quanto ao tempo 
e modo de oração, estabelecendo, como princípio regulador, que o ardor do 
estudo não venha a entibiar o amor das virtudes sólidas da vida religiosa; mas 
por outro, as mortificações, orações e meditações prolongadas devem ter menos 
lugar neste período 10.

Assentado o princípio geral, prescreve-se aos escolásticos a confissão 
e comunhão semanal, a missa diária e uma hora de oração, incluindo os dois 
exames do meio-dia e da noite e a recitação das Horas de Nossa Senhora ou 
Ofício Parvo. Para os que não soubessem ler – como acontecia com muitos dos 
irmãos coadjutores temporais –, substituíam o “Ofício Parvo” pelo Rosário ou 
Coroa de Nossa Senhora.

Os alunos externos deviam acompanhar a formação cultural com as prá-
ticas de piedade: confissão mensal, missa diária e sermão nos dias de festa 
(481). Contudo ninguém devia ser forçado, nem devia ser expulso pelo facto de 
não querer assistir a estes actos de piedade, com tal de que o seu comportamento 
fosse bom e não escandalizasse os outros (482).

Quanto aos professos da vida religiosa, estavam particularmente obriga-
dos a buscar a união com Deus através dos Exercícios de vida interior, como 
a oração e a meditação, unindo as práticas da vida ascética: jejuns, vigílias e 
outras austeridades e penitências corporais, acrescentando-se, de seguida, que 
os excessos nesta matéria, não debilitem as forças físicas (582).

A fim de atingirem o verdadeiro ideal da espiritualidade, recordava-se a 
frequência dos sacramentos: Não se deferirá por mais de oito dias a comunhão 
ou a celebração da missa e confessar-se-ão, sempre, com o mesmo confessor, 
“assinalado pelo superior” (584).

Numa das Constituições11, estabelece-se o princípio regulador da reci-
tação do Ofício Divino, já referido. Podemos incluir neste item, a devoção da 
Renovação dos votos que tinha lugar por volta do Natal e da Páscoa, precedida 
de um tríduo de preparação e a recitação diária das Ladainhas de Nossa Sen-
hora, na capela doméstica.

10 Const. 324-345.
11 Const. 586.
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Fig. 4 – Santo Inácio e a Visão 
de “Storta”.

Domenichino e colaboradores 
- Capela Farnese da Casa pro-

vincial de Roma.

Fig. 3 – A Trindade Celeste e a Trindade Terrestre, 
uma devoção promovida pela Companhia de Jesus 

Hieromimus Wierix, Séc. XVI.
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Fig. 5 – Adoração da Santíssima Trindade.
Jacopo da Ponte. Capela da Trindade do Gesù, Roma.
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2.2. Práticas devocionais

Expostas as coordenadas que configuravam a vida cultual da Compan-
hia, avançamos para a explanação sintética das práticas devocionais que funda-
mentarão a espiritualidade dos seus membros e determinarão, de forma decisiva, 
a iconografia das suas igrejas, patente nos retábulos das capelas.

A prática devocional da Companhia orienta-se, de forma clara, em quatro 
vertentes: Trinitária, Cristológica, Mariana e Hagiográfica.

 2.2.1. Devoção Trinitária

A Trindade na espiritualidade Inaciana constituiu o tema da “4ª Semana 
da Espiritualidade Inaciana”, organizada, em 2000, pela Província Portuguesa da 
Companhia de Jesus. Centrada na figura de Santo Inácio, exploraram-se, sobre-
tudo, os textos do Diário Espiritual (1544-1545) e da Autobiografia, ditada por 
Santo Inácio ao Padre Luís Gonçalves da Câmara, entre 1553-155512.

Conhecem-se dois textos que revelam a sedução e obsessão de Santo 
Inácio pelo Mistério da Santíssima Trindade, levando-o a certa altura, a dizer: 
Durante o dia, mesmo andando pela cidade, sentia muita alegria interior, tor-
nando-se-me presente a Santíssima Trindade sempre que via três criaturas 
racionais, ou mesmo três animais, ou quaisquer outras três coisas e assim 
sucessivamente (Diário, 19 de Fevereiro de 1544, nº 55).

A revelação decisiva do Mistério Trinitário operou-se, através da visão 
de 14 de Jullho de 1537, em La Storta, que acabaria por alterar, de forma defi-
nitiva, o rumo da vida de Santo Inácio: Estando, um dia, numa igreja a fazer 
oração, a algumas milhas da chegada a Roma, sentiu uma tal mudança na sua 
alma e viu tão claramente que Deus Pai o punha com Cristo, seu Filho, que não 
se atreveria a duvidar disto, senão que Deus Pai o punha com o Filho.

A devoção trinitária não era exclusiva de Santo Inácio. O seu primeiro 
companheiro, Pedro Fabro, no dia 15 de Janeiro de 1546, anotava nas suas 
“Memórias Espirituais”: Pedia também que a Santíssima Trindade (que é uma 
única essência) tomasse posse com a sua Unidade do meu coração e que difun-
disse os seus atributos pessoais nas minhas três faculdades: memoria, inteli-
gência e vontade13.

12 Actas da 4ª semana de estudos de Espiritualidade Inaciana – A Trindade na Espirituali-
dade Inaciana. Braga: Editorial A. O., 2001.

13 Pedro FABRO, Memórias Espirituales. Escritos del primer compañero de IGNACIO DE 
LOYOLA, Valencia, 37.
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Manuel Ruiz Jurado, na introdução que antecede o texto do “Diário Espi-
ritual de S. Francisco de Borja” (1564-1570), refere que a Trindade das pessoas 
divinas está constantemente presente no “Diário”, realçando o poder do Pai, a 
sabedoria do Filho e a bondade do Espírito Santo. Em Outubro de 1565, escreve 
o Santo: Alabaré la potencia del Padre que lo obro em mí y la sapiencia del Hijo 
que me llevó por admirables caminos hasta llegarme al puerto de la salud de 
la penitencia; y a la bondad del Espíritu Santo, que suplió mis faltas, curó mis 
llagas, y dió vida de amor a la dureza de mi corazón14.

Outro dos principias biógrafos de São Francisco de Borja, Candido Dal-
mases, refere vários factos que testemunham o apreço e devoção do Santo de 
Gandía pela Santíssima Trindade: Consagra-Lhe os dias da semana; oferece-Lhe 
missas; dirige-Lhe petições e dedica-Lhe as três casas de Roma: Al Padre, la 
casa profesa; al Hijo, el colégio; al Espíritu Santo, el noviciado15.

A Companhia de Jesus promoveu a devoção à dupla Trindade: Celeste e 
Terrestre. No Colégio de Santo Antão existia a Congregação de «Jesus, Maria e 
José», e no Colégio de Coimbra um altar, no braço do transepto da Epístola, que 
testemunham este culto e devoção genuinamente jesuíta.

2.2.2. Devoções Cristológicas

No âmbito cristológico, queríamos salientar, apenas, dois aspectos que 
dominaram a espiritualidade dos Jesuítas dos primeiros anos: a piedade euca-
rística e a devoção à Cruz de Cristo.

Quanto à piedade eucarística, mais que insistir no carácter sentimenta-
lóide, evidenciado nas páginas do “Diário” de Santo Inácio de Loiola em que 
alude frequentemente ao fenómeno das lágrimas – mencionam-se 175 vezes 
– importa, sim, seguindo o pensamento de John O´Malley, enquadrar este tema 
no contexto de discussão teológica do século XVI acerca da frequência da 
comunhão.

Ao falarmos das práticas cultuais da Companhia, expusemos as normas, 
consignadas na “Formula Instituti” e Constituições, que regulavam esta maté-
ria no concernente à comunhão dos escolásticos estudantes externos. Na pri-
meira metade do século XVI, o tema eucarístico não incidia tanto na discussão 
das diversas manifestações da presença real, quanto nas diferentes concepções 
relativamente à frequência da comunhão. Algumas Ordens, muito próximas dos 
Jesuítas, tais como Barnabitas, Teatinos mostraram-se apologistas da comunhão 

14 SAN FRANCISCO DE BORJA – Diario Espiritual (1564-1570) – Edición crítica, estudio 
y notas de Manuel Ruiz Jurado, S. J. Bilbao: Mensajero; Santander: Sal Terrae: 95.

15 Candido DALMASES, El Padre Francisco de Borja. Madrid, 1983, 221.
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frequente. Os Jesuítas limitaram-se a integrar a corrente defensora da frequência 
semanal da comunhão. Quebrantando a unanimidade de pensamento, levanta-
ram-se algumas vozes advogando em favor da prática da comunhão diária. Con-
tra eles, insurgiram-se, imediatamente, outros nomes enfrentando-os de forma 
contundente. O Ministro Geral dos Franciscanos de Perugia denunciou-os ao 
Vigário Episcopal. Em Saragoça, espalhou-se a doutrina de que a comunhão 
frequente preparava o caminho para o inferno. 

Qual a posição de Santo Inácio? Pelos seus escritos, podemos concluir 
que era partidário da comunhão frequente, apoiando-se num argumento convi-
cente: porque coincidia com a prática dos primitivos cristãos. Nos meados do 
século XVI, surgem as primeiras publicações abordando directamente o pro-
blema. Realçamos a publicação de Cristobal de Madrid, intitulada De frequenti 
usu Sanctissimae Eucharistiae Sacramenti Libellus. Uma obra de carácter apo-
logético, mas que dirigia as suas críticas não tanto aos homens da Reforma, 
quanto aos Católicos que se opunham à comunhão frequente. Convém, portanto, 
sublinhar dois aspectos: Primeiro, a apologia da comunhão frequente, dentro da 
Companhia, no contexto do século XVI, não visava qualquer objectivo contra-
reformista, mas, tão-só, repor uma prática da Igreja primitiva, apoiada na Patrís-
tica e na teologia de S. Tomás de Aquino. Por outro lado, o tema da comunhão 
deveria ser abordado independentemente da celebração da Eucaristia. Visto 
que a comunhão era distribuída fora do contexto celebrativo, antes e depois da 
missa, a qualquer hora da manhã. Daqui surge, naturalmente, a importância da 
Sagrada Reserva.

Publicamos dois textos elucidativos acerca da frequência da confissão e 
comunhão nos colégios dos Jesuítas em Portugal:

Entre os estudantes havia neste tempo grande frequencia em se confessarem, nam 
somente cada mês, conforme o seu costume, mas muitos cada oito dias havendo 
sempre alguns Padres que particularmente attendiam a consolar e ouvir estes 
mancebos, que communmente era a prol dos estudos de Coimbra, e so de huma 
classe havia mais de quorenta, que nam faltavam neste sancto exercicio, confes-
sando, e comungando cada oito dias, e entre elles muitos das escolas superiores 
da Universidade faziam o mesmo, e geralmente todos buscavam Confessores da 
Companhia, como se via ao tempo, que preparavam os cursos, onde por obri-
gaçam, que el Rey Dom Sebastiam lhe pos, ha de constar per escripto teremse 
confessado tres vezes no anno quando querem provar. Por que vistos todos os 
escriptos da confissam de todos os estudantes da Universidade huma vez que 
nisto o Reitor mandou fazer adevertencia, se achou so três nam serem da Com-
panhia. Deste sancto uso do Sacramento da penitencia e da sagrada Comunham 
tiran estes mancebos tanta graça e esforço pera fazer rosto ao demonio, e vencer 
as tentações, com que naquella cidade os combate, que hum por se ver livre de 
huma grave tentaçam, com que o demonio o molestava, depois de lançar mam de 
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jejuns, cilicios, e disciplinas, que hum Padre da Companhia lhe deu por remedio 
vendo que nam bastava, como antigamente o benaventurado Sam Bento se foi a 
hum silvado, e despindo-se se deitou, e resolveu por cima dos espinhos e abrol-
hos, ficando todo lavado em sangue.

A discussão acerca da conveniência da frequência da comunhão degene-
rou num conflito em que se envolveram membros de várias Ordens Religiosas.

Mas chegando a cousa as orelhas do serenissimo Cardeal Henrique legado 
Apostolico latere, pera enfrear semelhante ousadia, e temeridade mandou publi-
car por todas las Igrejas, e Mosteiros da cidade de Lisboa hum papel, per que 
encommendava muito a todo o povo a frequencia do sacramento da Confissam, 
e Comunham, avisando que nenhuma pessoa ecclesiastica secular, ou regular de 
qualquer Ordem que fose, presumisse pregar ensinar, ou amoestar o contrário 
publica ou occultamente, e que qualquer pessoa, que com temeraria ousadia, e 
presunçam contra isto fosse, soubesse certo, que se havia de proceder contra ella 
com graves penas, e castigos, segundo sua culpa merecesse nem contente com 
tapar a boca a gente solta e indevota quis com grandes indulgencias e privilegios 
da See Apostolica convidar a todos a se confessar, e commungar algumas vezes 
entre anno; e assi impetrou de Summo Pontifice hum Jubileu plenario pera sem-
pre pera todas as pessoas, que se acharem na cidade, e Arcebispado de Lisboa, 
que por dia de Natal, Espirito Sanctu Nossa Senhora de Agosto e dia de Todos 
os Sanctos se confessarem, e commungarem no dia da dita festa, ou em seu oita-
vario rezando antes ou depois da communham algumas orações em qualquer 
Igreja, ou oratorio da mesma cidade, e Arcebispado pello prospero estado e con-
servaçam da Igreja, destruiçam das heregias, e pola uniam e paz entre os Prin-
cipes Christaos ganharem e alem da plenaria indulgencia, e remissam de todos 
seus pecados se concede licença pera poderem escolher confessor aprovado, que 
os possa absolver de todos seus pecados, nam sendo dos contendos na bulla da 
Cea, e commutar quaesquer votos, tirando oo de Hierusalem, Roma, e S. Tiago 
e o de castidade, e religiam.
Este Jubileu tam plenario favoreceo grandemente a devoçam, e frequencia do 
Sanctissimo Sacramento, pondo silencio, e envergonhando a temeridade daque-
lles, que a titolo de reverencia, e veneraçam fomentaram o descuido dos que 
somente de anno em anno forçados da obrigaçam o fazem16.

Reforçamos o tema da frequência da comunhão, publicando o quadro dos 
Dias de Comunhão para os nossos Irmãos, extraído do “Costumeiro do Colégio 
de Portalegre”, existente na “Biblioteca Pública de Évora”. Para além da simples 

16 BNL, Cod. 4500 – Algumas cousas de edificaçam, que se socederam na Provincia 
(Coimbra) ff. 11-12v.
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calendarização desta prática sacramental, ficamos a conhecer o calendário pró-
prio, com as principais devoções, da Companhia de Jesus, para este colégio, no 
século XVIII, que não devia diferir, substancialmente, dos outros colégios.

  Dias de comunhão para os nossos Irmãos

JANEIRO
 1 – Dia de Jesus
 6 – Dia de Reis

FEVEREIRO
 2 – Purificação de N. Senhora
 5 – SS. Mártires do Japão
 24 – S. Mathias Apostolo 

MARÇO
 12 – Canonização de N. S. Padre S. Ignacio e Francisco Xavier
 19 – S. Joseph
 25 – Encarnação
 
MAIO
 1 – S. Phelippe e S. Thiago
 3 – Invenção da Santa Cruz
 16 – S. João Nepomuceno
 24 – S. João Francisco Regis

JUNHO
 13 – S. Antonio
 21 – S. Luís Gonzaga
 24 – S. João Baptista
 29 – S. Pedro e S. Paulo

JULHO
 2 – Visitação de N. Senhora
 25 – S. Thiago Mayor
 31 – Dia de Nosso Patriarca Santo Ignacio

AGOSTO
 5 – Nª Sª das Dores
 10 – S. Lourenço
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 15 – Assumpção de Nª Sª
 24 – S. Bartholomeu

SETEMBRO
 8 – Nascimento de Nª Senhora
 21 – S. Mateus Apostolo
 27 – Dia da Confirmação da Companhia (S. Cosme e S. Damião)

OUTUBRO
 10 – Dia de S. Francisco de Borja
 21 – Onze Mil Virgens
 28 – S. Simão e S. Judas Tadeu

NOVEMBRO
 1 – Dia de Todos os Santos
 21 – Apresentação de Nª Senhora
 24 – S. Estanislao
 30 – S. Andre, Apostolo

DEZEMBRO
 3 – S. Francisco Xavier
 8 – Nª Senhora da Conceição
  18 – Espectação de Nossa Senhora
 21 – S. Thome Apostolo
  25 – Dia de Natal
 27 – Dia de S. João Evangelista17

Posteriormente, nos séculos XVII-XVIII, os Jesuítas cultivaram outras 
práticas eucarísticas: Visita ao Santíssimo Sacramento. Francisco de Borja tinha 
particular devoção a esta prática; devoção das 40 Horas; procissão do Corpo de 
Deus, que tiveram abundante expressão na iconografia dessas épocas.

A Devoção à Cruz ocupa um lugar essencial no contexto da espiritua-
lidade Jesuíta. Para corroborar esta afirmação basta fixar-nos em duas figuras: 
Santo Inácio de Loiola e São Francisco de Borja.

A qualquer candidato que pretendesse a admissão na Companhia, Santo 
Inácio apresentava como supremo ideal: O amor das coisas conforme à Cruz 
de Cristo e o aborrecimento daquelas que ama o mundo. Para atingir este ideal 

17 BPE: Cx/1-17 Costumeiro do Collegio de Portalegre feito aos 20-5-1741. Confirmado 
pelo M. R. P. Provincial Joseph Moreyra.
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Fig. 6 – Santo Inácio de Loiola e S. Francisco de Borja e Alegoria da Eucaristia.
Juan de Valdés Leal. Museu de Belas Artes de Sevilha.
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propõem-se dois meios: paciência no sofrimento e abnegação de si próprio (nos 
101-103). Numa conversa com o P.e Jerónimo Nadal, Santo Inácio tem este des-
abafo: Mestre Nadal, desejai sofrer injúrias, trabalhos, ofensas, vitupérios, pas-
sar por louco, ser desprezado por todos, ter cruz em tudo por amor de Cristo 
Nosso Senhor; porque nisto está a vida de perfeição, a santidade, a alegria, a 
consolação espiritual.

Ainda que a visão de La Storta apresente um carácter trinitário, o sinal 
visível a imagem que se evidencia é a de Cristo com a Cruz, proferindo as céle-
bres palavras: Eu vos serei propício em Roma.

São Francisco de Borja, melhor que ninguém, cultivou a devoção à paixão 
de Cristo que redunda no amor à Cruz, explícito, frequentemente, no seu Diário: 
La vida que dio por mi, la quiero dar por el… Pedir el morir por Cristo… Al pie 
de la Cruz, estar ofreciendo la vida por Cristo18.

O diário escrito aparece assinalado com pequenas cruzes que substi-
tuem a palavra “cruz”; outras vezes surgem inscritas num círculo ou inseridas 
no monograma IHS. Manuel Ruiz Jurado afirma que, por 33 vezes, expressou 
no seu diário o desejo de morrer por Cristo: Estar siempre al pie de la Cruz 
muriendo19.

No séc. XVIII, em 1751, fundou-se no Colégio de Ponta Delgada a Con-
gregação do «Sagrado Coração de Jesus», cuja devoção deriva dos primórdios 
da Companhia que a assumiu e promoveu com particular empenho.

2.2.3. Devoções Marianas

A devoção mariana desempenha um papel discreto na espiritualidade 
dos Jesuítas, expressa na recitação diária do Ofício de Nossa Senhora e das 
Ladainhas.

No entanto, como em todas as Ordens e Congregações, o percurso histó-
rico da Companhia está vinculado à figura de Maria. Basta recordar que, em 27 
de Setembro de 1540, Paulo III aprovou a primeira Fórmula da Companhia de 
Jesus e, no dia 22 de Abril, do ano seguinte, na Basílica de S. Paulo, diante do 
altar de Nossa Senhora, Santo Inácio, com os seus companheiros pronunciaram 
os votos, instituindo-se, nesse dia 22 de Abril, a festa da Virgem Santa Maria, 
Mãe da Companhia de Jesus, para comemorar o natalício da Ordem.

Santo Inácio manifestou particular devoção à Virgem Della Strada, diante 
da qual orou muitas vezes e celebrou a Eucaristia. Mais tarde, com a construção 

18 SAN FRANCISCO DE BORJA ... 81.
19 Ibidem, 75.
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da igreja do Gesù, passou a ter nela um altar reservado. Depois de ter recebido 
a ordenação sacerdotal, em Veneza, Inácio quis celebrar a sua primeira missa na 
basílica de Santa Maria Maior, que, para além da relíquia das tábuas da gruta de 
Belém, guardava o ícone milagroso da Salus Populi Romani.

Se Santo Inácio de Loiola está na origem do acercamento da Compan-
hia de Jesus à Salus Populi Romani, caberá ao terceiro Geral dos Jesuítas, São 
Francisco de Borja, assumir esta invocação mariana como uma das devoções 
prioritárias da Ordem e divulgá-la por todo o mundo. Estando em Roma, São 

Fig. 7 – Santo Inácio e a sua devoção à Virgem com o Menino.
Jan de Vos. Séc. XVII.
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Francisco de Borja costumava ir, com frequência, em peregrinação, visitar o 
ícone de Santa Maria Maior, em cuja prática era imitado pelos noviços de S. 
Andrea al Quirinale. Em 1569, Borja obteve um êxito surpreendente ao con-
seguir aquilo que muitos tentaram, mas não alcançaram: a autorização do Papa 
Pio V para executar uma cópia artística a partir do original. Cópia que permane-
ceu, sempre, na Capela do Noviciado de S. Andrea al Quirinale, que serviu de 
modelo para cópias sucessivas20.

É, sobejamente, conhecido o papel decisivo da Companhia de Jesus na 
elaboração do corpo teológico e iconográfico do Mistério da Imaculada Con-
ceição. Na V sessão do Concílio de Trento, iniciado em 1546, abordou-se o tema 
da universalidade do pecado original. O Bispo de Jaen, Cardeal Pedro Pacheco, 
fervoroso imaculista, foi o primeiro dos Padres Conciliares a manifestar-se no 
sentido de que do Concílio de Trento teria de sair uma definição do Mistério da 
Imaculada. Imediatamente se levantaram vozes discordantes. O Cardeal Pacheco 
continuou a insistir e alertou para o facto de que o silêncio do Concílio sobre 
esta matéria poderia ser interpretado como uma cedência à tese maculista.

20 Para um estudo mais alargado deste tema consultar: Fausto MARTINS, Notícia sobre o 
autor e a data do quadro da “Virgem de S. Lucas” do Colégio de Jesus de Coimbra, in “Lusitânia 
Sacra”, 2ª Série, Tomo V. Lisboa: 1993.

Fig. 8 – Imaculada Conceição. Sím-
bolos litânicos.

Missel de Langres, Paris, 1517.

P.e Diego Laínez. Terceiro 
Geral da Companhia. Partici-

pou no Concílio de Trento.



 108 Fausto Sanches Martins

Neste momento da discussão, incorporaram-se aos trabalhos de Trento 
os teólogos Jesuítas Diego Laínez e Alfonso Salmerón. Laínez interveio com 
um discurso de três horas que acabaria por ser decisivo na redacção do texto 
conciliar.

Do ponto de vista iconográfico, a partir do Concílio de Trento e finais do 
século XVI, as representações da Imaculada através das imagens do Abraço na 
Porta Dourada, Árvore de Jessé, Santa Parentela entraram numa fase de certo 
declínio, apesar de não constituírem um “erro perigoso”.

O principal responsável por esta alteração iconográfica foi o teólogo 
Jesuíta de Lovaina, João Ver Meulen, conhecido como Molanus, que desacon-
selhava as representações imaculistas do passado, aconselhando, no seu tratado 
De Historia Imaginum et picturarum, que o mistério da Imaculada Conceição 
devia expressar-se através dos símbolos expressos, fundamentalmente, no livro 
da Sagrada Escritura, do Cântico dos Cânticos21. 

O pólo aglutinador da piedade mariana das igrejas da Companhia de 
Jesus centrava-se nas “Congregações” – nome utilizado pelos Jesuítas para 
designar a Confraria.

À cabeça de todas elas impõe-se citar a Congregação de Nossa Senhora 
da Anunciação, considerada como a Prima Primaria Congregatio omnium Con-
gregationum in toto orbe diffusa Mater et Caput, existente no Colégio Romano, 
erecta através da Bula Apostólica de 9 de Dezembro de 1584. A primeira notícia 
da Congregação Mariana, dada pelo Padre Polanco, data de 1563, ao informar 
que alguns alunos do Curso de Retórica, após o fim das aulas, permaneciam 
no local, durante algum tempo, recolhidos em oração, diante de um altar. Nos 
domingos e festas, cantavam as Vésperas. 

O Geral Padre Claúdio Aquaviva, em 1587, promulgou as primeiras 
regras comuns das Congregações Marianas em que se especificaram os fins: 
aumento das virtudes e fé cristã juntamente com o progresso dos estudos.

No Liber Congregationum Aggregatarum – 1587-1829, compilado, em 
1958, pelo Padre Rufo Mendizábal, que se conserva, em Roma, no “Arquivo 
Romano da Companhia de Jesus”, apresenta-se o quadro geral das Congregatio-
nes, quae Primae Primariae Congregationi Romanae aggregatae sunt, assina-
lando-se o tempo, título, lugar, número de Confrades de cada Congregação. Por 
primeira vez, que se saiba, apresenta-se, entre nós, o quadro das Congregações 
da Assistência da Lusitânia, agregadas à “prima primaria” de Roma:

21 Joanne MOLANO, De Historia SS. Imaginum et picturarum, pro vero earum usu contra 
abusus; Libri quatuor. Lovanii: Typis Academicis, 1771, 393-394.



 Culto e Devoções das Igrejas dos Jesuítas em Portugal 109

Fig. 9 – Salus Populi Romani. Séc. XII-XIII.
Roma, Basílica de Santa Maria Maior.
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CONGREGATIONES, QUAE PRIMAE PRIMARIAE 
CONGREGATIONI ROMANAE AGREGATAE SUNT22

Província de Portugual

TEMPUS TITULUS LOCUS
LOCI INTERPRE-

TATIO

NU-
ME-
RUS

1600 27-7 Annunt. BMV FUNCHALLAE Lus. Funchal 200

1603 7-4 Annunt. BMV CONIMBRIAE Lus. Coimbra 252

1603 28-6 BMV ad Nives CONIMBRIAE Lus. Coimbra 257

1610 14-8 BMV ad Reges BRACARAE Lus. Braga 432

1611 8-10 Nativit. BMV BRACARAE Lus. Braga 465

1616 25-6
Reginae Ange-

lorum
BRIGANTIAE Lus. Bragança 572

1617 4-2 Iesus, et Mariae ULYSSIPONIS Lus. Lisboa 590

1617 15-12 BMV a Populo INNODALENSI Lus. Funchal 611

1619 3-8 Annunt. BMV PORTUS ALACRIS Lus. Portalegre 663

1621 9-8 BMV Gaudiorum BRIGANTIAE Lus. Bragança 715

1624 5-6 S.Ignatii Loyolae ULYSSIPONIS Lus. Lisboa 800

1625 5-9 BMV Vitae
INSUL. S. MICHA-

ELIS
Lus. P. Delgada 840

1627 10-2 Assumpt. BMV BRACARAE Lus. Braga 913

1627 5-7 BMV a Victoria
INSUL. S. MICHA-

ELIS
Lus. P. Delgada 923

1627 2-9 Purificat. BMV SCALABIS Lus. Santarém 932

1629 17-6 S. Ignatii
INSUL. S. MICHA-

ELIS
Lus. P. Delgada 992

22 ARSI, LIBER CONGREGATIONUM AGREGATARUM (1587-1829).
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1632 27-6
S. Francisci Xa-

verii
INSUL. S. MICHA-

ELIS
Lus. P. Delgada 1084

1632 2-12 BMV a Quiete SCALABIS Lus. Santarém 1096

1634 25-7 BMV Lauretanae
INSUL. S. MICHA-

ELIS
Lus. P. Delgada 1160

1642 12 Concep. BMV FAIALENSI Lus. Horta 1325

1654 19-11 BMV S. ANTONII Lus. Lisboa 1449

1655 13-6
S. Crucis, et 

Annunt. BMV
PHARENSI Lus. Faro 1460

1663 S/d BMV doctinae S. ROCCHI Lus. Lisboa 1511

1663 15-5
Annunt. BMV 
et S. Francisci 

Xaver.
COLL. ULISSIPON Lus. Porto (sic) 1514

1665 11-10 S. Francisc. Xav. 
INSUL. S. MICHA-

ELIS
Lus. P. Delgada 1543

1665 11-10 S. Francisc. Xav. FAIALENSI Lus. Horta 1544

1666 14-3 Concept. BMV FAIALENSI Lus. Horta 1551

1667 7-8 S. Francisc. Xav. PHARENSI Lus. Faro 1561

1669 1-1 S. Ignatii Loyolae EBORENSI Lus. Évora 1577

1676 S/d Assumpt. BMV LUSITANIAE Prov. Lusitaniae 1626

1688 29-12 S. Francisc. Xav. SCALABITANO Lus. Santarém 1770

1693 1-5
S. Antonii Pata-

vinii
Domus Prof.

ULISSIPONIS
Lus. Lisboa 1822

1693 1-5 Concept. BMV BRACHARENSI Lus. Braga 1823

1693 27-8 S. Francisc. Xav. PACIS JULIAE Lus. Beja 1827

1694 26-6
Concept. BMV et 

S. Luciae V.
S. ANTONII Lus. Lisboa 1834

1700 16-9 S. Francisc. Xav. FUNCHALENSI Lus. Funchal 1890
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1701 27-9 S. Francisc. Xav. PORTALEGRENSIS Lus. Portalegre 1905

1707 12-11 BMV a quiete SCALABITANO Lus. Santarém 1969

1708 15-11 S. Quiteriae V. M. PORTUENSI Lus. Porto 1975

1709 4-12
Nativit. BMV 

et SS. Cosmi et 
Damiani

PORTUENS’I Lus. Porto 1983

1711 7-4 S. Francisc. Xav. PORTIMANENSI Lus. Portimão 1992

1714 21-3
S. Quiteriae, et 
11 Mª Virginum 

S. Ursulae
S. ROCCHI Lus. Lisboa 2018

1714 1-9 BMV a quiete SCALABITANO Lus. Santarém 2027

1714 28-11 S. Francisc. Xav. PORTALEGRENSIS Lus. Portalegre 2032

1719 14-11 S. Ignatii ELVENSIS Lus. Elvas 2068

1720 29-7 S. Quiteriae PORTALEGRENSIS Lus. Portalegre 2078

1730 12-1 Annunt. BMV ANGRENSI Lus. Angra 2144

1752 30-7
SS. Cordis Jesu et 

Concep. BMV
S. MICHAELIS Lus. P. Delgada 2241

1753 7-9
BMV Septem 

Dolorum, et S. Fr. 
Xav.

S. ANTONII Lus. Lisboa 2267

1754 10-3
Nativ.BMV et 

S. Annae
VILLAE VICOSAE Lus. Vila Viçosa 2275

1754 18-12 Purific. BMV PORTUENSIS Lus. Porto 2292

1758 14-6 Assumpt. BMV SCALABITANO Lus. Santarém 2304

1758 16-11 Purificat. BMV CONIMBRICENSIS Lus. Coimbra 2309

Deste quadro derivam os principais títulos marianos, espalhados, pelos 
altares das igrejas dos Colégios Jesuítas, que definem as devoções marianas da 
Companhia de Jesus em Portugal:
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Nossa Senhora da Anunciação Igreja dos Colégios
Funchal, Coimbra, Portale-
gre, Lisboa, Angra, Faro

Nossa Senhora dos Prazeres Igreja do Colégio Bragança

Nossa Senhora da Boa Morte Igreja do Colégio Santarém23

Nossa Senhora da Doutrina Igreja da Casa Prof. S. Roque

Nossa Senhora das Neves Igreja do Colégio Coimbra

Nossa Senhora da Purificação Igreja dos Colégios Santarém, Porto, Coimbra

Nossa Senhora da Luz Igreja do Colégio Braga

Nossa Senhora da Assunção Igreja dos Colégios Braga, Santarém

Nossa Senhora da Conceição Igreja dos Colégios
Faial, Braga, Lisboa, Ponta 
Delgada

Nossa Senhora da Natividade Igreja dos Colégios Braga, Porto, Vila Viçosa

Nossa Senhora de Loreto Igreja do Colégio Ponta Delgada

Nossa Senhora da Vitória Igreja do Colégio Ponta Delgada

Nossa Senhora da Vida Igreja do Colégio Ponta Delgada

Nossa Senhora do Pópulo Igreja do Colégio Funchal

Nossa Senhora dos Anjos Igreja do Colégio Bragança

Nossa Senhora dos Reis Igreja do Colégio Braga

Nossa Senhora da Piedade Igreja do Colégio Lisboa

2.2.4. Devoções hagiográficas

Na sequência do quadro das Congregações Marianas das igrejas dos 
Jesuítas em Portugal, somos conduzidos, naturalmente, para o tema da devoção 
dos santos.

Se quisermos manter-nos fiéis à metodologia adoptada até agora, temos 
de reconhecer que nas fontes primárias da Companhia pouco ou nada se fala 

23 Ainda que o Quadro registe, apenas, a Congregação de Santarém, possuimos referências 
documentais para a «Congregação da Boa Morte» nos colégios de Braga (1689); Lisboa (1658); 
Évora (1669); Porto (1734); Coimbra (1734).
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da veneração dos santos. No entanto, sabe-se que a praticavam e inculcavam 
nas suas pregações. A recitação da Ladainha dos Santos era prática comum nos 
colégios. Nadal empenhou-se, de forma particular, por esta devoção, recomen-
dando a presença de imagens sagradas em todas as salas de aula, de forma que os 
alunos contraíssem o hábito de fazerem as suas orações perante elas. Manifes-
tou, juntamente com Fabro, particular apreço pelas relíquias, na dupla vertente 
de “confusão dos herejes” e “consolação espiritual dos devotos”.

Nesta linha, Roberto Belarmino, no tratado De Controversiis Christian-
nae fidei adversus huius temporis haereticos, entre 1586-1593, expõe o seu pen-
samento sobre a veneração das imagens e das relíquias que sintetizamos nestes 
pontos:

– As imagens podem ser objecto de culto sem perigo de cair na idola-
tria;

– Porque não se crê nelas, como em qualquer ente vivo, mas através 
delas, honra-se aquilo que representam.

– O fim último transcende sempre o humilde instrumento do sinal-ima-
gem.

– Se os santos merecem um culto (dulia) as suas imagens e relíquias 
transformam-se, apenas, no instrumento desse culto24.

As capelas das igrejas dos Jesuítas são o espelho de veneração dos San-
tos. Sem a pretensão de sermos exaustivos, limitamo-nos a apontar os mais rele-
vantes:

– S. Pedro e S. Paulo: porque Santo Inácio, curado na véspera da sua 
festa, nutria particular devoção por eles, considerando-os modelos 
da sua Companhia que se apresentava como seguidora do modelo 
apostólico. Por isso mesmo, aparecem, em grande relevo, na fachada 
da igreja do colégio de Jesus de Coimbra.

– Santos da Companhia: Cujo movimento devocional arranca com 
a beatificação de Santo Inácio em 1609. A partir desta data, quem 
compulsar a documentação dos Jesuítas testemunha os pedidos, em 
catadupa, ao Geral no sentido de acelerar o processo de canonização, 
que teve lugar em 1622, juntamente com S. Francisco Xavier. Estes 
dois santos dominam e estão presentes em todas as igrejas: Como 
competia, Santo Inácio assume a prioridade, enquanto S. Francisco 
Xavier atraía maior número de devotos. Basta atentar no número 

24 BERLARMINO E LA CONTRORIFORMA – Atti del Simposio Internazionale di Studi di 
Sora, 15-18 Ottobre, 1986. Sora, 1990, 582-584.
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Fig. 10 – Quatro primeiros Santos da Companhia de Jesus: Santo Inácio de Loiola (1622), 
S. Francisco Xavier (1622), S. Francisco de Borja (1671), S. Luis Gonzaga (1726) 

Gravuras de Hieronimus Wierix, Séc. XVI.
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de confrarias existentes nos colégios da Assistência da Lusitânia: 7 
para Santo Inácio contra 12 de S. Francisco Xavier. Depois de Santo 
Inácio e S. Francisco Xavier, seguiam, pela ordem estabelecida, S. 
Francisco de Borja, canonizado em 1671 e S. Luís Gonzaga, com S. 
Estanislau de Kostka, elevados à honra dos altares em 1726.

– As restantes devoções hagiográficas estão de certa forma, relaciona-
das com as Congregações existentes nas igrejas da Companhia:

– Santo António: S. Roque;
– Santa Quitéria: Porto, Braga, S. Roque e Portalegre; 
– 11.000 Virgens: S. Roque;
– S. Cosme e S. Damião: Porto;
– Santa Ana: Porto; Vila Viçosa;
– Santa Luzia: Lisboa;
– Santa Bárbara: Bragança.

Referimos alguns casos pontuais. Santo António de Lisboa: Em tempos, 
fizemos um levantamento sobre a devoção e culto de Santo António na Com-
panhia de Jesus em Portugal, entre os séculos XVI a XVIII. Chegámos a duas 
conclusões essenciais: o seu culto estava implantado em todos os colégios e 
casa professa de São Roque, com uma capela própria, “cujos agentes principais 
coincidiam, sempre, com os homónimos de Santo António «Lusitano»”25. 

Santa Quitéria: Com altar próprio e a respectiva Congregação, que atraía 
os seus devotos nas igrejas dos colégios de Porto, Braga, Portalegre e Casa Pro-
fessa de São Roque, os Jesuítas transformaram-se nos grandes propulsores do 
culto da santa bracarense, juntamente com as oito irmãs. 

Onze Mil Virgens: Tendo a sua festa marcada para o dia 14 de Outubro, 
esta devoção espalhou-se por todos os colégios: Coimbra, Évora, Lisboa, Braga, 
etc. Efectivamente, a devoção de Santa Úrsula e das Onze Mil Virgens adquiriu 
um pendor genuinamente jesuíta. Teve no P.e Pedro Fabro o promotor inicial 
e no P.e Crombach, jesuíta, o tratadista mais insigne ao publicar, em 1647, em 
Colónia, os dois volumes da sua obra, Ursula Vindicata, que é, sem dúvida, o 
melhor e mais vasto estudo sobre o tema, em boa hora, recolhido e traduzido, em 
1761, para o castelhano por Fr. Jayme Ferrer, sob o título de Ursula Laurus26.

25 Fausto Sanches MARTINS, Devoção e Culto a Santo António “Lusitano” na Companhia 
de Jesus: séculos XVI-XVIII, in Carlos Alberto Ferreira de Almeida – In Memoriam. Porto, 1999, 
41-47. 

26 Fausto Sanches MARTINS, A Arquitectura dos primeiros Colégios Jesuítas de Portugal: 
1542-1759. Porto, 1994, 309 e 576.
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 São Cosme e São Damião: Na igreja do colégio do Porto, os médi-
cos responsabilizaram-se pela criação da Congregação de São Cosme e São 
Damião, dedicando-lhe uma das capelas laterais. Esta devoção cumpria um dos 
objectivos do carisma da Companhia de Jesus, a visita e cuidado dos doentes, e, 
simultaneamente, recordava que as figuras de São Cosme e São Damião sempre 
estiveram unidas aos Jesuítas visto que a “Confirmação da Companhia”, coinci-
diu com o dia da festa destes santos, em 22 de Setembro.

Santa Bárbara: Nos começos do século XVIII, os cronistas do colégio 
de Jesus de Bragança informa-nos, por diversas ocasiões, da introdução do culto 
de Santa Bárbara nesta cidade e região, que se traduziu na dedicação de uma 
capela na igreja que os Jesuítas possuíam nesta cidade e de uma segunda erguida 
na quinta do colégio. Depressa se transformaram em dois pólos de devoção a 
Santa Bárbara a quem os devotos recorriam para que os libertasse dos efeitos 
maléficos da queda de raios, frequentes naquela zona27.

27 Fausto Sanches MARTINS, Presença dos Jesuítas em Bragança e introdução do culto e 
devoção a Santa Bárbara no século XVIII, in Actas do Congresso Histórico: Páginas da história da 
diocese de Bragança-Miranda. Bragança, 1997, 773-782.
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Espiritualidad jesuita y escritura misionera 

en la península Ibérica (siglos XVI-XVII) *
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1. Uno de los testimonios más extraordinarios de lo que fue la acción 
apostólica desarrollada, entre finales del siglo XVI y comienzos de la centuria 
de 1600, por los miembros de la Compañía de Jesús en la península Ibérica es, 
sin lugar a dudas, el conocido Compendio que Pedro de León redactó en torno 
a 16151. Con una intención marcadamente edificante, el jesuita andaluz elaboró 
este escrito para provecho de sus hermanos en religión, quienes, además de car-
tas e instrucciones varias, podían encontrar en el mismo una completa relación 
de las actividades que, a lo largo de más de treinta años, había llevado a cabo el 
propio Pedro de León entre prostitutas, galeotes y presos de las cárceles sevilla-
nas, así como entre los fieles de las numerosas villas y aldeas que visitó durante 
sus misiones por las diferentes diócesis andaluzas. Con todo, la composición 

* El presente trabajo se inscribe dentro de nuestro proyecto de investigación post-doctoral 
sobre las misiones de interior en Portugal durante la época moderna, financiado por la Fundação 
para a Ciência e a Tecnologia/MCES.

1 Pedro de LEÓN, Compendio de algunas experiencias en los ministerios de que vsa la 
Compañia de Iesvs con que practicamente se muestra con algunos acaecimientos y documentos el 
buen acierto en ellos [c. 1615]. Dos copias, en tres volúmenes, de esta obra se conservan manuscri-
tas en las Bibliotecas Universitarias de Granada y de Salamanca. El primer volumen del ejemplar 
granadino fue publicado con el título: Grandeza y miseria en Andalucía. Testimonio de una encru-
cijada histórica, (ed. de Pedro Herrera Puga), Granada, 1981. En relación con la figura de Pedro 
de León y con su acción apostólica en las cárceles sevillanas y en las áreas rurales de Andalucía, 
véase: Marie-Lucie COPETE, Les jésuites et la prison royale à Seville. Missions d’évangélisation et 
mouvement confraternel en Andalousie à la fin du XVIe siècle, Tesis doctoral, Florencia, 1994.



 120 Federico Palomo

de esta especie de memoria ejemplar de los múltiples episodios que marcaron 
la actividad del religioso jesuita, no estuvo falta de vicisitudes que, explícita 
o implícitamente, el propio Pedro de León refería en el Prólogo y dedicatoria 
de la obra, y que de una u otra forma habrían condicionado la elaboración del 
escrito. 

En este sentido, cabe señalar, por un lado, el hecho de que Pedro de 
León compusiera este texto – redactado por encargo de sus superiores y, por 
consiguiente, como «obra de obediencia» – cuando contaba ya cerca de setenta 
años y se disponía a asumir de nuevo el cargo de rector del colegio de Cádiz, 
abandonando aparentemente de forma definitiva las actividades apostólicas que 
hasta entonces había desempeñado y, en particular, la misionera. Por otro lado, 
cabe igualmente llamar la atención sobre los ritmos que pautaron la composi-
ción del Compendio, condicionados por las infinitas ocupaciones del religioso, 
que, como él mismo afirmaba, le habrían obligado a escribirlo «de más de cuatro 
y seis veces, y nunca jamás capítulo entero de una sentada». Estas constantes 
retomas y abandonos se habrían reflejado en una cierta falta de trabazón del 
texto que el autor se reprochaba, tratando de justificarlas de esta forma:

«pues para trabar lo que había de decir con lo que dejaba escrito, cuando volvía 
de las ocupaciones dichas, era necesario tornarlo a leer y ya que tenía la cuerda 
en la mano para devanar aquella madeja enmarañada, me tornaban a llamar otras 
muchas veces, y a remiendos lo vine a acabar en menos de año y medio»2.

Más allá de la atribuida iniciativa del texto a los superiores de Pedro de 
León, que puede ser considerada como expresión retórica de la humildad que 
debía caracterizar al religioso apostólico, los dos factores señalados, en realidad, 
no dejan de ser expresivos de las condiciones que a menudo rodearon la produc-
ción de una buena parte de los escritos elaborados por los misioneros de interior 
durante la época moderna. Al igual que en el caso del jesuita andaluz, no es difí-
cil encontrar ejemplos de otros religiosos que, habiendo desempeñado un papel 
significativo en la acción misionera dentro de los territorios de la península Ibé-
rica, dieron curso tardíamente a su actividad literaria. Sólo entonces ésta podía 
asentar, como en el caso de Pedro de León, en la experiencia acumulada, pero, 
sobre todo, permitía dar continuidad a una ocupación apostólica a la que dichos 
religiosos habían dedicado buena parte de sus energías y de la que, sin embargo, 
la avanzada edad y la frágil salud muchas veces les apartaban. A finales del siglo 
XVI, un personaje que se había dedicado intensamente a las misiones de interior 

2 Pedro de LEÓN, Grandeza y miseria en Andalucía, 12.
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por diferentes territorios de la Península, como fue el portugués João Rebelo, 
acabó sus días en el colegio de Évora, dedicado a la tarea de componer varias 
obritas de devoción, como la História dos Milagres do Rosário, en la que resulta 
patente la impronta de sus expediciones apostólicas3. Del mismo modo, varias 
décadas después, el oratoriano Manuel Bernardes hacía explícitas las razones 
que lo habían conducido a elaborar su conocido tratado Luz e calor, siendo una 
de ellas la de «suprir, pelos voos da pena, os passos que por meus achaques não 
posso dar nas Missões que mandam os Estatutos da minha Congregação»4. 

Sin menoscabo de otros casos, como los de Pedro de Calatayud o el 
franciscano António das Chagas, que dejaron una amplia colección de textos – 
manuscritos o impresos – elaborados cuando aún ejercían activamente su minis-
terio apostólico, parece evidente que el alejamiento de la actividad misionera 
dejaba espacio para una práctica de la escritura. Ésta concebida como extensión 
de la propia acción apostólica del religioso, suplía dicha actividad por medio 
de un discurso cuya eficacia, al contrario de lo que sucedía en el contexto de 
la misión, radicaba, precisamente, en la permanencia de unas palabras, hasta 
entonces, sujetas a la volatilidad que les daba el ejercicio del púlpito o del con-
fesionario. El propio Pedro de Calatayud así lo expresaba en el prólogo al primer 
volumen de sus Misiones y Sermones, cuando afirmaba que,

«Quanto en el discurso, y tarea de mis Missiones han proferido mis labios en Pul-
pito, y Confessionario, Doctrina, Sermones, Platicas, exemplos, parabolas, simi-
les, motivos, reflexiones y afectos, no han tenido más duracion, que el tiempo 
de pronunciarse, no mas virtud, que la que le comunicó el Señor: no hay ya mas 
vestigios o efectos de todo ello, que los que el Espíritu del Señor quiso dexar en 
los Oyentes, y Pueblos. Con el fin de que ceda en mayor bien de las Almas, me 
parece conducente dar mas duración a mis palabras, trasladandolas a el Libro, 
en donde los Fieles puedan sorber por los ojos, rumiar mas de espacio, y digerir 
aquellas verdades, y desengaños, que entraron por el oído»5.

3 João REBELO, Hystória dos Milagres do Rosário, Évora, 1602. De este mismo autor, se 
imprimieron además el Rosario de la Sanctissima Virgen Maria (Évora, 1599), una Vida y Corona 
de Cristo nuestro salvador (Lisboa, 1610), así como unas «adiciones» a la Doutrina Cristã de Mar-
cos Jorge (Évora, 1603). Compuso asimismo un Liuro de rezar y una breve Doutrina Christã, que 
se conservan manuscritos en la Biblioteca Nacional de Lisboa (=BNL), códs. 5061 y 3616, respec-
tivamente.

4 Manuel BERNARDES, Luz e calor. Obra espiritual dividida em duas partes [1692], 
Porto, 1991, vol. I, IX.

5 Pedro de CALATAYUD, Al Ilustrissimo Señor Don Manuel Murillo y Argaiz, del Con-
sejo de Su Majestad y Obispo de Segovia, in id., Missiones y Sermones, Madrid, 1754, vol. I, sin 
foliar en esta parte.
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La actividad misionera de interior, a pesar de su papel como instrumento 
de difusión del escrito, por medio de catecismos, de devocionarios de pequeño 
formato o de un sinfín de pliegos sueltos de carácter religioso y doctrinal que se 
distribuían entre las poblaciones visitadas, recurría mayoritariamente a dispo-
sitivos comunicativos orales y visuales, plenamente vigentes en las sociedades 
modernas6, mediante los cuales, con la ayuda de hábiles y complejas escenifica-
ciones, se trataba de conducir las emociones de los fieles hacia sentimientos de 
compunción y arrepentimiento. Confesiones, sermones, doctrinas, procesiones 
articulaban una actividad intensa y marcada además por la itinerancia, dejando 
un margen escaso para tomar la pluma y ejercitarse en la composición de pia-
dosos escritos. Las prédicas misioneras, así como las pláticas doctrinales, al 
contrario de lo que sucedía en otros contextos, no requerían generalmente un 
trabajo previo de elaboración escrita, sino que, a menudo, se apoyaban en la 
extraordinaria capacidad del religioso para la improvisación y, en el mejor de 
los casos, en breves apuntes esquemáticos. A excepción de los períodos en los 
que los sujetos con un mayor grado de implicación en este tipo de expediciones 
se recogían en sus casas y colegios, cuando el cese de una acción apostólica 
intensiva permitía una actividad lectora y escritora más sosegada, el trabajo 
misionero parecía dejar espacio tan sólo para tratar de alguna correspondencia, 
siendo, aun así, un ejercicio a menudo apresurado, como, de hecho, António das 
Chagas lamentaba en varias de las misivas incluidas en los volúmenes de sus 
Cartas7. 

Aunque bajo un registro diferente del que caracterizó la correspondencia 
del franciscano portugués, orientada fundamentalmente a la dirección espiritual 
de sus interlocutores, lo cierto es que la misión de interior, al igual que la activi-
dad apostólica desarrollada en los dominios asiáticos y americanos de las coro-
nas ibéricas, tuvo a menudo como principal expresión escrita el género epistolar. 
Éste sería, por un lado, la base para la elaboración de otros escritos, como es el 
caso de los propios relatos que Pedro de León integró en su Compendio, pero, 
sobre todo, de muchos de los episodios incluidos en las llamadas «cartas anuas». 
Aunque sometidos a un ejercicio de reelaboración escrita por quienes redacta-
ban cada año dichas misivas – y, en consecuencia, por autores que podían ser 
ajenos a la experiencia misionera de la provincia –, tales episodios constituyen, 

6 En relación con la presencia y vigencia, junto al escrito, de las formas orales y visuales de 
comunicación en la época moderna, frente a la imagen clásica de una «edad tipográfica», véanse los 
trabajos recientes de Fernando BOUZA, Comunicación, conocimiento y memoria en la España de 
los siglos XVI y XVII, Salamanca, 1999; id., Palabra e imagen en la corte. Cultura oral y visual de 
la nobleza en el Siglo de Oro, Madrid, 2003.
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en realidad, una fuente principal – aunque indirecta – para el estudio de este tipo 
de expediciones apostólicas jesuitas durante la segunda mitad del siglo XVI y las 
primeras décadas del siglo XVII8. Por otro lado, las relaciones de misión, tal como 
los sucesos que de las mismas se incorporaban a las cartas anuas, fueron durante 
mucho tiempo casi el único instrumento de difusión de los modelos de acción 
característicos de la actividad misionera dentro de los territorios de la península 
Ibérica. Habrá que esperar a la segunda mitad del siglo XVII, con el desarrollo 
exponencial que experimentaron este tipo de expediciones, para que la literatura 
relativa a la acción misionera entre los católicos adopte nuevos géneros, dando 
así paso a la aparición de numerosos sermonarios, de algunas biografías de tono 
hagiográfico y de varios manuales ad hoc, como fue el caso, entre otras muchas, 
de obras como la Predicación fructuosa del jesuita Pedro Jerónimo Continente9, 
El misionero perfecto de Martín de la Naja10 o los ya citados volúmenes de Mis-
siones y sermones de Pedro de Calatayud.

Elaboradas a veces en el curso de la propia misión y, con mayor frecuen-
cia, al término de la misma, las relaciones de misiones realizadas en los reinos 
ibéricos no dejan de ser testimonio, al igual que el número infinito de cartas 
procedentes de otros territorios, del peso y de la importancia que, dentro de la 
orden ignaciana, se dio desde muy pronto a la práctica de la escritura epistolar. 
El intercambio de correspondencia se vio enseguida como el medio más útil, 
por un lado, para mantener la necesaria unión del «cuerpo» – de sus miembros 
entre sí y con la cabeza – de una Compañía que rápidamente se extendería por 
territorios cada vez más distantes de los superiores romanos; por otro, como 
instrumento mediante el cual modelar la vocación de los súbditos de la orden; 
finalmente, como dispositivo memorístico y de propaganda sobre el que cons-
truir y fijar una determinada imagen del instituto ignaciano, que, no en vano, se 
impuso y que, en alguna medida, todavía hoy determina mucha de la producción 
historiográfica en torno, no sólo, a los jesuitas, como, en general, a la historia 
religiosa y misionera de la época moderna.

7 António das CHAGAS, Cartas espirituais [1684-87], (ed. de Isabel Morujão), Oporto, 
2000.

8 Véanse a este respecto las indicaciones que realizamos en Federico PALOMO, Fazer dos 
campos escolas excelentes. Os jesuítas de Évora e as missões do interior em Portugal (1551-1630), 
Lisboa, 2003, 38-44.

9 Pedro Jerónimo CONTINENTE, Predicación fructuosa. Sermones al espiritu sobre 
los motivos que ay mas poderosos, para reduzir los hombres al servicio de su criador, Zaragoza, 
1652.

10 Martín de la NAJA, El missionero perfecto. Deducido de la vida, virtudes y missiones 
del venerable y apostolico predicador, Padre Geronimo Lopez de la Compañía de Iesus, Zaragoza, 
1678.
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Al igual que las cartas jesuitas procedentes de otros territorios y frente a 
lo que, a menudo, ha sido una lectura predominantemente positivista, los escri-
tos en torno a la actividad desarrollada por los ignacianos en las áreas rurales 
de la Península, deben ser analizados desde perspectivas que permitan poner 
de manifiesto el carácter «construido» de dichos textos. En definitiva, se trata 
de captar el modo en el que éstos articulaban ciertos «topos» y representacio-
nes, por medio de los cuales y haciendo uso de determinadas formas narrativas 
propias de la época, no sólo se elaboraban y reproducían modelos de acción 
apostólica y de perfección religiosa, como se pretendía guiar u orientar la con-
ducta, así como la percepción de la realidad misionera, de quienes habían de 
leer o escuchar el relato de estas expediciones11. En este sentido, conviene tener 
presente que los primeros y principales receptores de este tipo de relaciones o 
cartas sobre las misiones de interior eran, como se verá más adelante, las pro-
pias comunidades jesuitas, pues, a diferencia de lo que sucedió con los relatos 
procedentes de las Indias orientales y occidentales, los textos relacionados con 
la actividad apostólica de los ignacianos dentro de las provincias ibéricas no 
serían objeto de una difusión impresa – consiguiendo así llegar a públicos más 
vastos – hasta bien entrado el siglo XVII. Aun entonces, más que su publicación 
autónoma o su inclusión en recopilaciones de misivas12, las cartas resultantes de 
este tipo de misiones conocieron una divulgación indirecta, siendo a menudo 
utilizadas como base para la composición de biografías misioneras o incluso 
de crónicas, como fue el caso del texto elaborado por Baltasar Teles para la 
provincia portuguesa. En el mismo, de hecho, no faltan referencias a episodios 
edificantes e incluso a enteras relaciones de los sucesos que tuvieron lugar en el 
curso de varias de las expediciones realizadas por los jesuitas en sus primeras 
décadas de presencia en Portugal13.

11 Apoyándose en las teorías comunicativas de Erving Goffman, esta idea de impression 
management como estrategia característica de la escritura epistolar jesuita ha sido recientemente 
desarrolhada por Ines G. ŽUPANOV, Disputed Mission. Jesuit Experiments and Brahmanical 
Knowledge in Seventeenth-century India, Nueva Delhi, 1999.

12 Ejemplos singulares de la edición autónoma de relaciones de misión, ya en la segunda 
mitad del siglo XVII, son la traducción castellana de la carta de Giovanni Battista d’ELIA, Relacion 
de vna mission que dos Padres de la Compañia de Iesus hizieron en la ciudad de Bitonto, del Reyno 
de Napoles, el año de 1646, Madrid, 1655; así como la Carta de vn academico de la Vniversidad 
de Salamanca, escrita a un Cavallero de la Corte, refiriendo los progressos de la Mission, que en 
aquella Ciudad ha hecho el Illustrissimo y Reverendissimo Señor D. Fray Pedro de Salazar, Obispo 
de Salamanca, con el Reverendissimo Padre Thyrso Gonzalez, Doctor Theologo de la Compañia de 
Iesus, y Cathedratico de Prima de la Vniversidad de Salamanca, este año de 1682, S.l., [1682]. Se 
conservan copias de ambos impresos en la Biblioteca Nacional de Madrid (=BNM), VE/156/39 y 
VE/107/18, respectivamente.

13 Baltasar TELES, Chrónica da Companhia de Jesus na Provincia de Portugal, 2 vols., 
Lisboa, 1645-47.
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2. A pesar de su relativa singularidad y de incluir noticias que iban más 
allá de la actividad misionera desarrollada por Pedro de León en Andalucía, una 
obra como su Compendio, que ha permanecido manuscrita hasta bien entrado 
el siglo XX, muestra a las claras cuáles eran las funciones de este tipo de relatos 
misioneros, a qué públicos se dirigían principalmente y de qué modo se accedía 
a su contenido, es decir, cómo se leían. En relación con algunas de estas cues-
tiones, de hecho, no dejan de ser esclarecedoras varias de las indicaciones que 
el religioso jesuita iba desgranando a lo largo del Prólogo y dedicatoria de su 
escrito. Comenzaba así señalando Pedro de León que ofrecía las acciones relata-
das en su Compendio, expresamente dedicado a sus hermanos de religión, 

«no [...] para que [los religiosos de la Compañía] como de ejemplar saquen, sino 
para que como espejo representen nuestras obligaciones mirándose en éstos, no 
mis imperfecciones, sino la gracia de nuestra vocación en tantos ministerios que 
les dio quilates de algún valor. Y éstos nos abran caminos para hacer otros mayo-
res»14. 

Situando su escrito en un género «especular», que habría de ser amplia-
mente cultivado a lo largo de toda la época moderna15, Pedro de León proponía 
la relación de sus experiencias para que sirviese de «espejo» a sus correligio-
narios, moviéndolos a edificación con los múltiples ejemplos que en la misma 
se recogían en torno a la gracia de la vocación jesuita, e incitándolos de este 
modo a emular, no las imperfecciones del religioso ignaciano, sino las virtuosas 
acciones que encarnaba la práctica de los ministerios ahí referidos. Si la edifica-
ción de sus hermanos de religión había animado la composición del Compendio, 
Pedro de León advertía más adelante del uso que había hecho de una «claridad» 
y «llaneza» en la exposición de su relato, que obedecía principalmente a su pre-
sunción de que éste permanecería manuscrito, limitando la circulación del texto 
y su lectura al ámbito restringido de las comunidades jesuitas:

«todo cuanto tengo escrito en estos tres tratados y en los apéndices, va escrito con 
más claridad de lo que conviniera si se hubiese de imprimir. Pero en este caso, si 
la obediencia lo juzga por digno de impresión será fácil de disimular y encubrir 

14 Pedro de LEÓN, Grandeza y miseria en Andalucía, 4.
15 Centrado en la literatura religiosa de la época en torno al matrimonio, a la familia y a 

sus diferentes miembros, este género «especular», dentro del contexto ibérico, ha sido analizado 
ampliamente por Maria de Lurdes Correia FERNANDES, Espelhos, Cartas e Guias. Casamento e 
Espiritualidade na Península Ibérica, 1450-1700, Oporto, 1995. Aunque referido apenas a la figura 
del «príncipe cristiano», véase asimismo: Ana Isabel BUESCU, Imagens do Príncipe. Discurso 
normativo e representação (1525-49), Lisboa, 1996.
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unas cosas y dejar del todo otras, que pudiesen tener algún rasgo de afición, las 
cuales ahora digo con más claridad y llaneza para que quien las quisiere ver las 
tenga a mano de puertas adentro, sin que los seglares puedan entender nuestras 
faltas y menudencias por lo impreso»16.

Además de la conciencia en torno a las diferencias que deberían existir 
entre la versión de mano y la eventual traslación impresa de su texto, el testimo-
nio de Pedro de León pone de manifiesto tanto la presencia considerable que en 
el mundo moderno mantuvieron los manuscritos como instrumentos de comuni-
cación y de memoria, como la preferencia por mantener determinados escritos 
lejos de las prensas tipográficas, en función del cometido que se les atribuía y, 
de acuerdo con éste, de la publicidad, en principio, restringida de los mismos y 
de los usos que de ellos se pudieran hacer17. En este sentido, parece claro que 
textos como el Compendio de Pedro de León, así como las cartas de misión, 
obedecían fundamentalmente a una motivación edificadora, y teniendo un inte-
rés propagandístico menor frente a las cartas provenientes de Asia o América, 
circularían, principalmente, en forma de copias manuscritas por las distintas 
comunidades jesuitas. Una cuestión ulterior, como apuntábamos, es la relacio-
nada con las prácticas lectoras de que eran objeto este tipo de relatos. 

Un primer indicio a este respecto lo encontramos en el propio recurso, 
ya referido, a relaciones y episodios misioneros en las cartas anuas y en textos 
como las crónicas provinciales, donde a menudo ésos eran objeto de todo un tra-
bajo de reescritura, que podía pasar por la amplificación, la sinopsis, la censura, 
etcétera. Lo cierto es que tales usos y reutilizaciones escritas de las narraciones 
de misión no dejan de evidenciar determinadas formas de acceder a este tipo 
de relatos, que se aproximan de las prácticas eruditas de lectura. En definitiva, 
quien leía los escritos misioneros con el fin de incorporarlos total o parcialmente 
a otros textos que, muchas veces, desempeñaban igualmente una función edi-
ficante, lo hacía mediante un ejercicio silencioso e intenso de apropiación del 
texto, orientado a la acumulación de información y que, por medio de la trascrip-
ción de aquellos pasajes que mejor servían a sus propósitos, generaba además 
una práctica copista semejante a la de muchos otros eruditos, en particular los 
predicadores. Dicha práctica copista, de hecho, se materializaba a menudo bajo 
la forma de cartapacios de lugares comunes, en los que no es inusual encontrar 
fragmentos retirados de cartas misioneras jesuitas, poniendo así de manifiesto, 

16 Pedro de LEÓN, Grandeza y miseria en Andalucía, 11.
17 Fernando BOUZA, Corre manuscrito. Una historia cultural del Siglo de Oro, Madrid, 

2001.
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una vez más, la reutilización de este género epistolar en la composición de otros 
textos, como sermones, pláticas doctrinales y obras de devoción, en los que los 
exempla constituían un recurso retórico habitual18.

Con todo, junto a este tipo de práctica lectora, no conviene olvidar tam-
poco el papel que se atribuyó a la literatura misionera – tanto aquélla que pro-
cedía de Asia y América, como la que llegaba de los diferentes colegios de la 
Europa católica – en la formación de los novicios de la Compañía y, en general, 
en algunos de los momentos que marcaban la vida cotidiana de las comunidades 
jesuitas, como eran los tiempos en los que éstas se reunían en los refectorios, 
donde el sustento del cuerpo se acompañaba de lecturas en voz alta. En las 
diferentes instrucciones que, a lo largo de la segunda mitad del siglo XVI, die-
ron los superiores romanos sobre los libros que debían leer los miembros de la 
Compañía, especialmente aquellos en fase de «probación», junto a las historias 
eclesiásticas, las obras de la tradición cristiana y los tratados de devoción cris-
tológica, se hacía sistemáticamente alusión a la correspondencia proveniente 
de las misiones asiáticas, africanas y americanas, así como a las misivas que se 
recibían de los otros colegios y casas de la orden ignaciana en Europa19. Desde 
muy pronto, las colecciones manuscritas – más tarde, impresas – de cartas edi-
ficantes, que hoy encontramos en muchas bibliotecas y archivos europeos y de 
las que son un buen ejemplo los volúmenes conservados en Évora20, formaron 
parte, con toda probabilidad, de los reducidos acervos librescos que se encon-

18 Sirva de ejemplo de la presencia de episodios misioneros en los cartapacios de lugares 
comunes, el manuscrito conservado en la Biblioteca Pública de Évora (=BPE), cód. CVIII/2-5, en el 
que se recoge un número abundante de casos edificantes que habrían tenido lugar durante el curso 
de las misiones de interior. Sobre la lectura erudita en la península Ibérica durante los siglos XVI y 
XVII y en relación con la práctica de la escritura que ésa suscitaba, véanse: José Manuel PRIETO 
BERNABÉ, Prácticas de la lectura erudita en los siglos XVI y XVII, in Escribir y leer en el siglo 
de Cervantes, (Antonio Castillo, comp.), Barcelona, 1999, 313-343; Antonio CASTILLO GÓMEZ, 
“No pasando por ello como gato sobre brasas”. Leer y anotar en la España del Siglo de Oro, in 
Leituras. Revista da Biblioteca Nacional, série 3ª, 9-10 (2001-02), 99-121.

19 En general, sobre las lecturas de los jesuitas de la península Ibérica en la segunda mitad 
del siglo XVI, continúan siendo fundamentales los ensayos de Pedro de LETURIA, Lecturas ascéti-
cas y lecturas místicas entre los jesuitas del siglo XVI y Cordeses, Mercuriano, Colegio Romano y 
lecturas espirituales de los jesuitas del siglo XVI, ambos in id., Estudios ignacianos, Roma, 1957, 
vol. II, 269-331 y 333-378. En relación con las instrucciones a este respecto de los superiores roma-
nos, además de las referencias incluidas en estos dos trabajos, véase, a modo de ejemplo: Jerónimo 
NADAL, Orden de lo que se ha de leer en la mesa [1561], in Hieronimus Natalis Instructionis et 
monita pro Collegiis Hispaniae et Lusitaniae, Archivum Romanum Societatis Iesu (=ARSI), Insti-
tutum 208, fols. 22v-23.

20 Cartas que os padres da Companhia & outras pessoas escreuerão de diuersas partes de 
Europa, BPE, códs. CVIII/2-1; CVIII/2-2; CVIII/2-3 y CVIII/2-4.
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traban en los refectorios de las residencias jesuitas. Los relatos acerca de las 
misiones realizadas en los territorios de la Europa católica, al igual que las car-
tas anuas de las distintas provincias de la orden o las relaciones particulares 
de sucesos ocurridos en otras partes del mundo, se convirtieron así en lectura 
habitual y frecuente, realizada en voz alta y a menudo objeto de discusión en 
las llamadas «quietes»21 por parte de los miembros de la orden y, en particular, 
por quienes, encontrándose en los estadios iniciales de su formación espiritual, 
debían verse más expuestos a los modelos de virtud, de devoción y de inter-
vención que caracterizaban al instituto ignaciano; modelos declinados, además, 
no sólo en este tipo de escritos, sino también en pequeñas piezas teatrales y en 
programas iconográficos que solían poblar algunos de los espacios comunitarios 
de las residencias jesuitas22.

3. En definitiva, la circulación esencialmente manuscrita y, por tanto, 
relativamente restringida de las relaciones de misiones internas entre las comu-
nidades jesuitas y, sobre todo, la elaboración de las mismas en función de un 
público cuya vocación y formas de acción se pretendían disciplinar y modelar 
mediante relatos que incitasen a la imitación y la emulación, fueron dos aspectos 
que caracterizarían este tipo de escritos y que acabarían por determinar, no sólo 
los «topos» que, como se verá más adelante, articulaban, sino también su propia 
estructura narrativa. En efecto, la naturaleza edificante de este género de cartas o 
relaciones favoreció, mayoritariamente, la adopción en las mismas de ese modo 

21 Las «quietes» eran tiempos de descanso, que seguían a las horas de refectorio, durante 
los cuales, en el caso de los noviciados jesuitas, se incitaba a los religiosos a que comentasen entre 
sí las lecturas que habían escuchado durante la comida. Por otro lado, en relación con las prácticas 
de lectura en voz alta dentro de las comunidades religiosas de la época moderna, aunque referido 
apenas a congregaciones femeninas, cabe referir el trabajo de Antonio CASTILLO GÓMEZ, Leer 
en comunidad. Libro y espiritualidad en la España del Barroco, in Via spiritus, 7 (2000), 7-57.

22 Sobre los noviciados de la Compañía, los dispositivos escritos e iconográficos orientados 
a modelar la vocación de los futuros jesuitas y la recepción de los mensajes que dichos dispositivos 
articulaban, es pertinente la consulta del trabajo reciente de Gian Carlo ROSCIONI, Il desiderio 
delle Indie. Storie, sogni e fughe di giovani gesuiti italiani, Turín, 2001. Un buen ejemplo de los 
programas iconográficos que decoraban los espacios de las iglesias y residencias jesuitas, es el que 
ilustraba la vida de Francisco Javier en la sacristía de la São Roque en Lisboa, analizado en su día 
por Vítor SERRÃO, A lenda de São Francisco Xavier pelo pintor André Reinoso. Estudo histórico, 
estético e iconológico de um ciclo existente na sacristia da Igreja de São Roque, Lisboa, 1993. 
Véanse igualmente, los trabajos de Luís de Moura SOBRAL, O ciclo pictural da capela-mor da 
Catedral de Salvador, in A arte no mundo português dos séculos XVI ao XIX: confrontos, permanên-
cias, mutações, (Maria Helena Ochi Flexor, ed.), Salvador, 2000, 393-409; id., ‘Ut pictura poesis’: 
José de Anchieta e as Pinturas da sacristia da Catedral de Salvador, in Barroco, 18 (1997-2000), 
209-246; así como el estudio de este mismo autor incluido en el presente volumen.
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de escritura que Ines G. Županov, en su análisis sobre la correspondencia jesuita 
procedente de la misión de Madurai, en India, a comienzos del siglo XVII, ha 
designado como «teatral», distinguiéndolo así de las otras modalidades que, en 
general, caracterizaron los escritos epistolares jesuitas, en función de las cues-
tiones que en los mismos se trataban y de los públicos lectores a los que se diri-
gían23. Concomitante con la propia dimensión «dramática» que solía distinguir 
la práctica apostólica de los ignacianos, en particular dentro del ámbito de las 
misiones de interior24, esta modalidad «teatral» de escritura, de cierta forma, per-
mitía escenificar ante los jesuitas que leían o escuchaban la narración misionera, 
aquellos sucesos en los que el religioso de la Compañía aparecía representado 
como una especie de instrumento de la voluntad y la gracia divinas, operando de 
este modo conversiones y milagrosas curaciones, saliendo airoso de los embates 
del propio diablo o, incluso, siendo objeto de injustas persecuciones por parte 
de infieles o de pertinaces pecadores. El relato de la misión, de este modo, se 
articulaba mediante la sucesión de toda una serie de episodios que, por un lado, 
gozaban de autonomía unos respecto de otros (pudiendo de este modo, como ya 
se ha advertido, aparecer copiados, incorporados y reescritos individualmente 
dentro de otros textos), y que, por otro, adoptaban y reproducían determinadas 
estructuras narrativas, dando muchas veces una apariencia semejante o familiar 
a episodios rememorados en cartas o relaciones de misión diferentes25.

A modo de ejemplo, cabe referir aquí dos episodios que, de hecho, pre-
sentan estrechas analogías y que aparecen referidos, respectivamente, en una 
carta cuatrimestral del colegio de Évora, de 1563, y en la carta anua de la pro-
vincia portuguesa, de 1588. Si bien tuvieron lugar en contextos urbanos, ambas 
historias podrían perfectamente haber sucedido en el marco de las misiones de 
interior, cuyas relaciones narran a menudo sucesos similares. En el primero de 

23 En efecto, esta autora analiza y señala la existencia de cuatro modalidades de escritura en 
la correspondencia jesuita, que obedecerían a los propios objetivos que Ignacio de Loyola apuntó en 
sus instrucciones acerca de la elaboración de los escritos epistolares por parte de los miembros de la 
orden. Županov distingue así, junto al modo «teatral», más apto para un tipo de escritura edificante, 
una forma «polémico-dialógica», que daría expresión a las eventuales polémicas y desavenencias 
entre los religiosos de la Compañía; un modo «etnográfico», que daría forma a la acumulación y sis-
tematización de informaciones sobre los pueblos y regiones que trataban de evangelizar; una forma 
«utópica», por medio de la cual el sujeto daba rienda a su propias aspiraciones espirituales; Ines G. 
ŽUPANOV, Disputed mission, passim.

24 La dimensión «teatral» o «dramática» de la acción desarrollada por los jesuitas en el 
curso de las misiones de interior ha sido ampliamente estudiada, siendo abundante la bibliografía 
existente en relación con esta cuestión. Restringiéndonos apenas al ámbito ibérico, nos permitimos 
remitir aquí a Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas excelentes, 215-423.

25 Ines G. ŽUPANOV, Disputed mission, 147-194.
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estos episodios, ocurrido en la propia ciudad de Évora, se daba cuenta de una 
intervención que, obrada por un hermano de la Compañía, había permitido sal-
var a una mujer del suicidio:

«Yendo un hermano por una calle por donde nuestro señor parece que le guiaua, 
le comenzaron a llamar de una casa a grandes bozes que acudiesse, que se estaua 
una muger ahorquando. Torno el hermano muy depriessa y quando allego estaua 
ja en el ultimo, quitaronle entonses la soga del pescoço y quedo tan fea que pares-
cia el mismo demonio. Acodieron alli otros dos religiosos que entonses paseauan 
y como vieron el hermano con ella se fueron. Comesando el hermano a dizir que 
llemasse por el nombre de IESVS, no lle respondia sino con abrir y cerrar los 
ojos, que parecia lle saltauan fuera, y boluer la cabeça de una parte a otra, dando 
a entender que no queria. A cabo de muchas amonestaciones del hermano, quiso 
N.S. auer della misericordia, torno en si y comenso a llamar el nombre de IESVS. 
Entonces el hermano le persuadio que se confessasse y assi uino a llamar un Pe. 
que fue alla luego, y mientras se confessaua fue aquel hermano a hablar con un 
hermano della, con quien estaua mal y per cuia causa enforcaua (sic), y le persua-
dio fuese uer a su hermana y se hiziese amigo con ella. Y assi fue que ella quedo 
confessada y contenta y amiga con su hermano i el demonio vencido y sus lazos 
quebrados. El Señor sea bendito por ello»26.

Los sucesos que relataba el segundo de estos episodios tuvieron lugar en 
Coímbra, en 1588, siendo igualmente protagonizados por un hombre que trató 
de quitarse la vida y por dos religiosos jesuitas que lo impidieron, gracias a una 
intervención que se narraba en términos muy parecidos a los del caso eborense:

«Passando dous nossos por huma rua desta cidade, forão chamados de huma casa 
uezinha que acodissem a hum homem que se tinha enforcado, a quem os das casa 
tinhão cortado o baraço. Entrarão os nossos, iazia o miserauel homem no chão, 
ia sem nenhum sentido e com os membros tão inteiriçados que querendolhe o Pe. 
leuar a mão a testa pera lhe fazer o sinal da cruz, nunca ia lhe pode dobrar. Vendo 
isto o companheiro do Pe. tira hum agnus dei que trazia ao pescoço e em tocando 
com elle o quasi morto, eis que subitamente torna em si, como quem espertaua 
de hum pesado sono; e espantandose os circunstantes do caso marauilhoso, elle 
tãobem se espantaua de se uer entre Pes. E tanta multidão de gente, e fazendo 
logo com sua propria mão o sinal da cruz fez com o mesmo Pe. huma confissão 
proueitosa»27.

26 Hernando NAVARRO, Carta cuatrimestral (Évora, 1.5.1563), ARSI, Lus. 52, fol. 49.
27 Annua da Prouincia de Portugal do anno de 1588, Arquivo Nacional da Torre do Tombo 

(=ANTT), Livraria, ms. 690, fol. 150v.
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Además del hecho de que, en ambos episodios, la causa que motivó la 
intervención de los religiosos de la Compañía fuese la intención de sus protago-
nistas de morir ahorcados, son otros, sin embargo, los elementos de la narración 
que permiten establecer paralelismos estrechos entre las dos historias. Por un 
lado, la alusión a la intervención súbita de los jesuitas, suscitada por la alarma 
de la vecindad, que, ante la gravedad de la situación pide socorro a los clérigos 
que por allí pasan y que – claro –  son miembros de la Compañía. Por otro lado, 
ambos relatos presentan a sus protagonistas en un estado próximo a la posesión 
demoníaca, rechazando, por medio de signos visibles, como el letargo corporal 
o los movimientos de la cabeza, los intentos de los religiosos por reconciliar-
los in extremis con Dios. En realidad, la reacción de ambos personajes sólo se 
produce cuando interviene un elemento de carácter divino: un objeto, como el 
agnus dei utilizado por uno de los religiosos conimbricenses, o una palabra, que 
en el episodio eborense es el propio nombre de Jesús, pronunciado por la mujer 
a la que el hermano de la Compañía asiste. A este pormenor, que, en definitiva, 
servía para acentuar el carácter instrumental de los religiosos ignacianos ante lo 
que era una acción de la misericordia divina, se añadía, finalmente, la referencia 
en ambas historias al sacramento de la confesión, concluyendo así, mediante un 
acto simbólico de reconciliación con Dios y/o con el prójimo, la narración de 
cada uno de los episodios.

La riqueza descriptiva de las historias incluidas en las cartas y relaciones 
acerca de las misiones de interior ibéricas es diferente en cada caso, pues junto 
a breves alusiones a la acción desarrollada con mujeres públicas recogidas en 
«casas de convertidas» o a amancebados que terminaban por mudar de vida y 
sacramentar su unión marital, se pueden asimismo encontrar detallados relatos 
sobre las prédicas de los misioneros y los efectos que éstas tuvieron sobre los 
auditorios, en relación con la mediación de los religiosos en toda suerte de con-
flictos dentro de las comunidades que visitaban, o acerca de las industrias que los 
ignacianos debían idear para contrariar las maléficas intervenciones del diablo. 
En todo caso, las situaciones descritas se repiten y los elementos que dan forma 
a los episodios suelen presentar analogías como las que se acaban de señalar, 
remitiendo, de hecho, al modelo narrativo del exemplum, que sería ampliamente 
utilizado en los escritos de carácter didáctico y religioso de los siglos XVI y 
XVII28. En este sentido, las escenas en las que la componente milagrosa de la 
actuación llevada a cabo por los misioneros resulta casi explícita, como en los 
ejemplos atrás referidos, son aquéllas en las que probablemente las semejanzas 

28 Sobre el uso del exemplum en la literatura religiosa portuguesa del período moderno, 
véase el estudio de Mafalda Ferin CUNHA, Persuasão e deleite na Nova Floresta do Padre Manuel 
Bernardes, Lisboa, 2002.
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en la estructura narrativa acaban siendo más evidentes, asentando además en 
un gusto por los sucesos prodigiosos que la hagiografía medieval había desa-
rrollado y que la literatura religiosa de la época moderna – y, en particular, la 
misionera – cultivaría ampliamente en textos epistolares, biografías, crónicas, 
etcétera29. Lo cierto es que esa reiteración que domina las formas narrativas de 
los episodios de misión fue resultado de los propios factores que intervenían 
en la elaboración de este tipo de cartas o relaciones, y si parece claro que tuvo 
mucho que ver con el exemplum y con las modalidades que adoptaba el género 
hagiográfico, no menos insignificantes debieron ser las eventuales afinidades 
de la literatura epistolar misionera con algunas formas de ficción literaria de la 
época, es decir, con algunos de los modos al uso a la hora de «contar historias» 
a ciertos públicos y en función de determinadas estrategias discursivas30. En 
este sentido, conviene no olvidar que, como ya se ha indicado, la corresponden-
cia misionera jesuita, abundantemente trasladada, traducida y reciclada en otros 
textos, tuvo una función esencial como dispositivo o instrumento por medio del 
cual fijar e identificar los modelos de acción apostólica desarrollados por los 
ignacianos en los campos de la Europa católica, así como las situaciones en las 
que se debía intervenir y las intenciones que debían guiar las actuaciones de los 
religiosos. En realidad, por medio de este tipo de misivas y relaciones, se creó 
una cierta «circularidad» entre lo que era la actuación misionera, la construcción 

29 Además de las reflexiones que, a propósito de  la cronística moderna, ha merecido esta 
cuestión en el estudio de Pascale GIRARD, Les religieux occidentaux en Chine à l’époque moderne. 
Essai d’analyse textuelle comparée, París-Lisboa, 2000, 88-93 y 96-98, es igualmente pertinente, 
en relación con la presencia del relato milagroso en la literatura misionera de los siglos XVI y XVII, el 
estudio de Ângela Barreto XAVIER, Correo logo a fama de milagre. Narrativas missionárias, moti-
vações e devoções num Oriente imaginado, in Piedade Popular. Sensibilidades – Representações 
– Espiritualidades, Lisboa, 1999, 207-218. Desde una perspectiva que no se circunscribe apenas a 
la literatura misionera, véase asimismo, Raphaël CARRASCO, Milagrero siglo XVII, in Estudios de 
Historia Social, 36-37 (1986), 401-422. Por último, en relación con el género hagiográfico dentro 
del contexto ibérico durante el período moderno, son de particular interés los trabajos reunidos en el 
número monográfico de Via spiritus, 10 (2003).

30 En relación con esta cuestión, de hecho, cabría incluso preguntarse sobre los eventuales 
paralelismos que, a pesar de las diferencias entre los tipos de escritos y entre las intenciones que 
los animaron, se podrían establecer entre las relaciones de misión y algunos géneros narrativos que, 
desde finales de la edad media, se desarrollaron dentro del campo literario, como es el caso, entre 
otros, de las llamadas «epístolas de relación» o de las «cartas de avisos», frecuentemente utilizadas 
en la época moderna para la difusión de sucesos, de prodigios y de historias ejemplares, tal como 
en el caso de la cartas elaboradas por los religiosos ignacianos. En relación con este tipo de escritos, 
véanse los trabajos reunidos en Las Relaciones de sucesos en España (1500-1750). Actas del pri-
mer coloquio internacional (Alcalá de Henares, 8,9 y 10 de junio de 1995), (María Cruz García de 
Enterría, Henry Ettinghausen, Víctor Infantes y Augustin Redondo, eds.), Alcalá de Henares-París, 
1996.
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narrativa de los «objetos» sobre los que ésta incidía y de las formas que adop-
taba, y su puesta en práctica sobre el terreno por parte de los religiosos. Éstos, a 
su vez, se convertirían posteriormente en autores, ellos mismos, de este tipo de 
cartas o relaciones, siendo muchas veces conscientes – por su propia experien-
cia – de los efectos que sobre la vocación de los miembros más jóvenes de las 
comunidades jesuitas podía llegar a tener el relato de determinados episodios y 
la forma de narrarlos. 

En esa labor de construcción escrita de los modelos misioneros, a fin de 
que sirviesen de acicate a la vocación de los miembros de la Compañía y, por 
consiguiente, orientados a la definición de un modum agendi y a la adquisición 
de un determinado habitum apostólico, es decir, de ciertas disposiciones a la 
acción ad proximos, las relaciones y cartas de misión articularon toda una serie 
de «topos», recurrentes en este tipo de literatura, que, como se verá a conti-
nuación, remitían a aspectos cardinales de la propia espiritualidad ignaciana, 
haciendo de la acción y del sujeto misioneros expresiones extraordinarias de la 
idiosincrasia y la identidad jesuitas.

4. Entre las representaciones que los misioneros de interior de la Compa-
ñía, por medio de la escritura epistolar, construyeron en torno a sí mismos y a la 
actividad que desarrollaban, asumiéndose así en buena medida como particula-
res referentes de una identidad religiosa basada en la idea de la contemplación a 
través de la acción, cabe llamar la atención, en primer lugar, sobre lo que podría-
mos denominar como «modelo apostólico o evangélico». Éste tenía una primera 
y más evidente expresión en el recurso a determinados vocablos y expresiones 
que implícitamente remitían al evangelio de san Mateo (20, 1-16), evocando así 
la imagen de una «viña», que, entendida como representación del mundo y tal 
como señalaban las propias Constituciones ignacianas en su VIIª parte, el jesuita 
debía recorrer y cultivar31. De una forma más o menos explícita, esa metáfora de 
la viña se convertiría en un elemento casi omnipresente en las narrativas misio-
neras a la hora de representar tanto a los religiosos implicados en este ministerio, 
como las acciones que desarrollaban en el curso de sus expediciones. De este 
modo, si el misionero aparecía designado con relativa frecuencia como «obrero» 
u «operario», resultaban aún más habituales las alusiones, por un lado, a los con-
tinuos «trabajos» y «empresas» que, no sin una clara connotación de «perfec-
ción heroica», aquél había tenido que llevar a cabo, por otro, a los «frutos» que, 
con la ayuda divina, había logrado recoger. En este sentido, por ejemplo, João 
Pereira, autor de la relación de la misión realizada por los jesuitas eborenses a 

31 Ignacio de LOYOLA, Constituciones de la Compañía de Jesús [1550-52], in Obras, (ed. 
de Ignacio Iparraguirre, Cándido de Dalmases y Manuel Ruiz Jurado), Madrid, 1991, § 603.
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Alcácer do Sal en 1624, no dudó en iniciar el relato de la misma, recurriendo, 
precisamente, a este tipo de lenguaje y haciendo explícita la analogía entre el 
espacio misionero y la idea de la viña de Cristo:

«Por não faltar ao custume antigo dos que por ordem de santa Obediencia saimos 
a semelhantes emprezas e muito menos à obrigação que V.R. me pos de dar por 
extenso nouas desta nossa missam, e do fruito que Deos nosso Senhor foi seruido 
se colhesse desta sua uinha, o farei nesta [carta] breuemente»32.

En ese mismo año, un hermano de casa y religión del propio João Pereira, 
el jesuita Sebastião Álvares daba igualmente cuenta al rector eborense de la 
forma en la que había transcurrido la misión realizada durante la cuaresma a la 
villa de Coruche. Entre otras muchas cuestiones, Álvares indicaba que el padre 
António de Almeida, por medio de las muchas confesiones que escuchó, habría 
puesto remedio a algunos escándalos que había en esta villa alentejana, aña-
diendo que:

«ainda que muita da gente della [la villa de Coruche] seia quieta, e pia nas cousas 
de Deus, com tudo, como auia tanto tempo que os nossos não tinham uindo em 
Missam a ella, foram crescendo algumas espunhas e abrolhos, como os natua-
res mesmos dezião, por não terem quem em todo este tempo passado as arren-
casse, por causa dos pregadores que a ella uinham se não occuparem em tão 
gloriosa empresa, ou se se occupauam não sairam com ella, o que nos moradores 
diziam por particular dom de Deus ser proprio da Companhia, para a qual se tinha 
reseruada tam copiosa colheita com tanta honra de Deus, e fructo das almas»33.

Además de este recurso continuo a términos e imágenes que evocaban 
directa o indirectamente el pasaje ya referido del Evangelio y que, como aquí, 
se asociaban de forma particular al instituto y vocación ignacianas, parece indu-
dable, por otro lado, que los episodios evangélicos, en general, así como los 
actos que protagonizaron los apóstoles tras la muerte y resurrección de Cristo, 
habrían de ser referencias esenciales tanto para la orientación de las propias 
actuaciones de los misioneros de interior, como, sobre todo, para la elaboración 
narrativa de dichas acciones, permitiendo a menudo presentar al religioso que 
participaba en este tipo de expediciones como una especie de alter-christo o de 

32 João PEREIRA, Carta da missam da Villa de Alcacere do sal, para o Padre Francisco 
de Mendoça, Reitor do Collegio da Companhia de JESV e Uniuersidade de Euora [1624], BNL, 
ms. 30, nº 213, fol. 1.

33 Sebastião ÁLVARES, Carta da Missam de Curuche para o Padre Francisco de Men-
doça da Companhia de Jesu, Reitor do Collegio e Vniuersidade de Euora [1624], BNL, ms. 30, nº 
215, fol. 1v.
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34 Bernadette MAJORANA, Une pastorale spectaculaire. Missions et missionnaires jésui-
tes en Italie (XVIe-XVIIIe siècles), in Annales HSS, 57 (2002), 297-320; id., Le missioni popolari dei 
gesuiti italiani nel XVII secolo. Il teatro della compassione, in Les missions intérieures en France et 
en Italie du XVe au XXe siècle, (Christian Sorel y Frédéric Meyer, eds.), Chambéry, 2001, 87-102; 
id., Elementi drammatici della predicazione missionaria. Osservazioni su un caso gesuitico tra XVII 
e XVIII secolo, in La predicazione in Italia dopo il Concilio di Trento tra Cinquecento e Settecento, 
Roma, 1996, 127-152.

35 Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas excelentes, 309-336 y 350-360; id., 
‘Fazer arrepiar as carnes e os cabelos’. Les cérémonies de la pénitence dans les missions des 
jésuites au Portugal (1540-1650), in Religious ceremonials and images: power and social meaning 
(1400-1750), (José Pedro Paiva, ed.), Coimbra, 2002, 155-176.

36 Siendo abundante la bibliografía en torno a los rituales de entrada durante la época 
moderna, remitimos aquí apenas a los análisis existentes acerca de este tipo de ceremonias dispen-
sadas a diferentes autoridades eclesiásticas en el Portugal del Antiguo Régimen: José Pedro PAIVA, 
O cerimonial de entrada dos bispos nas suas dioceses: uma encenação de poder (1741-1757), in 
Revista de História das Ideias, 15 (1993), 117-146; Francisco BETHENCOURT, La Inquisición en 
la época moderna. España, Portugal, Italia, siglos XV-XIX, Madrid, 1997, 270-272. 

37 Carta que o Pe. Garcia Simões escreueo do Crato aonde foi em Missão em companhia do 
Pe. Miguel de Sousa a 18 de feuereiro de 1570, in Segundo Tomo das Cartas de Europa. Do Anno de 
1560 ate o anno de 1575, BPE, cód. CVIII/2-2, fols. 305v-306. 

moderno «apóstol» que acudía en auxilio espiritual de quienes por su rusticidad 
y su ignorancia religiosa podían ser considerados como indios domésticos o 
como gentiles.

Si en el contexto italiano, ya durante la segunda mitad del siglo XVII, 
la representación cristológica del misionero llegó a alcanzar manifestaciones 
plásticas evidentes durante determinados actos ligados a la predicación, en los 
que el misionero, coronado de espinas, se flagelaba34, todo parece indicar que en 
el ámbito de las misiones de interior ibéricas se mantuvo siempre un perfil más 
bajo o discreto35, pero no por ello carente de evocaciones a las figuras de Cristo 
y de los apóstoles, que – repito – marcaron con frecuencia las actuaciones de 
los misioneros jesuitas y la expresión escrita de las mismas. En este sentido, por 
ejemplo, algunas de las descripciones que surgen en las relaciones de misión, 
dando cuenta de la llegada de los religiosos a una villa o aldea, parecen querer 
rememorar – y, probablemente, a ojos de los lectores de estas relaciones así 
sucedía – la propia entrada de Jesucristo en Jerusalén, que, de hecho, serviría de 
referente último a las muchas ceremonias que, con mayor o menos fasto, marca-
ron la entrada de toda suerte de autoridades seculares, eclesiásticas y religiosas 
durante el período moderno36. En el caso de los misioneros de interior jesuitas, 
las alusiones al episodio evangélico parecen, quizás, revelarse más explícitas. 
Tal como ocurrió en la misión de Crato, realizada por Garcia Simões y Miguel 
de Sousa, en 157037, los actos que solían rodear la llegada de los religiosos a una 
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población, por un lado, incluían su recepción a las puertas de la villa y la orga-
nización de un cortejo que recorría el lugar hasta la iglesia principal, tal como 
sucedía en celebraciones más solemnes de este tipo. Por otro lado, sin embargo, 
dichas entradas carecían, en el caso de las misiones de interior, del aparato pro-
pio de ceremonias más suntuosas y, durante las mismas, los misioneros, con 
actitud y apariencia modestas, caminaban a pie o sobre el lomo de una mula, tal 
como los Evangelios describían la llegada de Jesús a Jerusalén38.

Dentro de una lógica discursiva diferente, ese modelo «apostólico», que, 
por lo demás, era transversal al conjunto de las órdenes religiosas más activas, 
se hacía también presente de forma implícita en la propia caracterización de la 
predicación misionera. Entre los diferentes rasgos que perfilaban este particular 
modo de predicar, distinto del que se usaba en ocasiones más solmenes, no era 
de menor importancia aquél que exigía el recurso a un lenguaje sencillo, acce-
sible para públicos que eran considerados «rústicos» y, por tanto, despojado de 
virtuosismos conceptuales, ligando al mismo tiempo la eficacia de la prédica, 
no a la habilidad retórica del religioso, sino a la gracia que Dios otorgaba a 
quien no era sino su herramienta vocal39. Este aspecto, que se convertiría en un 
«topos» recurrente de los modelos elaborados en torno a la figura del misionero 
de interior dentro de la península Ibérica, no dejaba de asentar en una tradición 
parenética que tenía, sobre todo, en los sermones de san Crisóstomo un arque-
tipo ineludible. Al mismo tiempo, sin embargo, esa necesaria simplicidad del 
lenguaje misionero y la obligada confianza en la acción divina por medio de su 
gracia, encontraba referentes en la propia práctica evangelizadora de los após-
toles, tal como señalaba Alonso Rodríguez en el tratado que dedicaba al «Fin e 
instituto de la Compañía de Jesús», en el tercero de los libros de su Ejercicio de 
perfección. En efecto, al abordar los medios que se usaban dentro de la orden 
jesuita para hacer fruto en el prójimo, el religioso ignaciano indicaba algunos de 
los rasgos que debían caracterizar al predicador de la Compañía y a su oficio, 
señalando precisamente cómo el talento de aquél no debía asentar tanto en un 
sabio empleo del lenguaje y de los recursos retóricos, como en la simplicidad 
y claridad del discurso y en la confianza de que Dios, por medio de su gracia, 

38 Hemos analizado esta cuestión de las entradas de los misioneros en las villas y lugares 
que visitaban en Fazer dos campos escolas excelentes, 219-223.

39 En relación con este aspecto y, en general, con la caracterización de la predicación misio-
nera dentro de la península Ibérica, nos permitimos remitir a Federico PALOMO, Malos panes para 
buenas hambres. Comunicación e identidad religiosa en los misioneros de interior en la península 
Ibérica (siglos XVI-XVIII), in Penélope. Revista de História e Ciências Sociais, 28 (2003), 7-30.

40 Alonso RODRÍGUEZ, Ejercicio de perfección y virtudes religiosas [1609], Madrid, 
1898, vol. III, 51-59.
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daría eficacia al sermón40. Con todo, a fin de ilustrar este argumento, Alonso 
Rodríguez  no dudaba en recurrir al ejemplo de san Pablo y, ofreciendo una 
interpretación de este «topos» parenético en clave «apostólica», reproducía las 
palabras de aquél en una de sus cartas a los Corintios, en la que advertía: «Mis 
palabras y mi predicación no estribaban en persuasiones de humana sabiduría, 
sino en la manifestación del espíritu y de la virtud, para que vuestra fe no se 
funde en sabiduría humana, sino en la virtud de Dios»41.

5. Si bien este «modelo apostólico», como ya se ha indicado, era trans-
versal al discurso misionero de diferentes órdenes religiosas, otras imágenes, 
directamente ligadas también a ese ideal representado por las figuras de Cristo y 
de los apóstoles, parecen tener raíces directamente relacionadas con la espiritua-
lidad jesuita. Con todo, no cabe excluir que dichas imágenes surjan asimismo en 
los textos misioneros de otros grupos religiosos, bien porque se tratase asimismo 
de «topos» comunes a la cultura religiosa de la época, bien por que dichos gru-
pos acabasen adoptando y adaptando un discurso mayoritariamente establecido, 
cultivado y difundido por los miembros de la Compañía de Jesús42.

Se trata de imágenes o representaciones, entre otras, como la del pere-
grino, la del soldado o milites y la del mártir, sobre las que se centrará el aná-
lisis de las próximas páginas. En relación con el primero de estos «topos», la 
identificación del misionero de interior como peregrino tenía una primera y más 
inmediata manifestación en la propia descripción que se solía hacer de los reli-
giosos empleados en este tipo de misiones, de la forma de vestirse y de ciertos 
gestos y comportamientos que solían adoptar. Diogo Ferreira, por ejemplo, en 
la relación que escribió de la misión realizada en 1594 al obispado de Guarda, 
aludía en determinado momento a las reacciones que la visión de los religiosos 
ignacianos había suscitado entre los fieles de aquellos pagos: «Edificasse muito 
esta gente de nos uer caminhar com os nossos bordões e alforjes, buscando 
hospitaes e palheiros pera nos recolher de noite»43. Si el religioso, precedente-

41 I Cor. II, 4.
42 Esta posible influencia de las narrativas misioneras jesuitas sobre los escritos de idéntico 

tenor de otros grupos religiosos, de hecho, fue en su día señalada, para el caso de los capuchinos 
franceses, por Bernard DOMPNIER, Mission lointaine et mission de l’intérieur chez les Capucins 
français de la première moitié du XVIIe siècle, in Les reveils missionnaires en France du Moyen Âge 
à nos jours (XIIe-XXe siècles), París, 1984, 91-106. En el caso ibérico, donde la práctica misionera 
de algunas órdenes en Asia y América precedió a la actividad de los jesuitas, ese eventual influjo 
requeriría de un cuidado análisis comparativo de la producción escrita de los diferentes agentes 
implicados en la actividad misionera interior y exterior.

43 Missão que se fez ao Bispado da Guarda [1594], ARSI, Lus. 106, Historia, fol. 183v.
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mente, había puesto de relieve el papel que determinadas actitudes observadas 
por ambos misioneros habían desempeñado a la hora de mover a las gentes de 
aquella región a la obediencia, ahora, a través de esta afirmación, establecía 
una relación directa entre la disposición favorable de los fieles y determinados 
símbolos externos, fácilmente reconocibles, que asociaban al misionero con un 
perfil cercano al del «hombre santo». En efecto, determinados comportamien-
tos y atributos, que encontramos en otros muchos testimonios misioneros, tales 
como andar a pie, el uso del bordón y de la alforja o el empeño en tomar hos-
pitales y pajares como aposento, se identificaban estrechamente con la imagen 
que, en general, se atribuía al peregrino44. Ésta, gracias a su potencial expre-
sivo, permitía transmitir una idea de intención piadosa, de desinterés material 
y de vocación apostólica que determinaba la propia posición y autoridad de los 
religiosos frente a las comunidades que visitaban, constituyendo así una parte 
esencial de las estrategias de legitimación observadas por los misioneros de la 
Compañía, cuyas «formas de presentación» fueron, de hecho, objeto de pronta 
codificación en el seno de la orden45. En todo caso, más allá del potencial comu-
nicativo de tales estrategias y de sus consiguientes repercusiones externas, no 
se debe menospreciar tampoco la importancia que la apariencia del misionero 
podía tener como manifestación de su propia identidad religiosa, sobre todo si se 
tiene en cuenta el estrecho vínculo que los primeros jesuitas establecieron entre 
la práctica de la peregrinación y su vocación a la acción cerca del prójimo. Ese 
vínculo, de hecho, permite comprender mejor la propia concepción original de 
la actividad apostólica dentro de la Compañía.

44 Sobre la imagen del peregrino en la península Ibérica durante los siglos XVI y XVII, véase 
Françoise CRÉMOUX, Le corps du pèlerin comme métaphore spirituelle dans les récits de pèleri-
nages et de miracles, in Le corps comme métaphore dans l’Espagne des XVIe et XVIIe siècles. Du 
corps métaphorique aux métaphores corporelles, (Augustin Redondo, ed.), París, 1992, 191-202. 
En relación con la importancia que adquirió el hábito de los misioneros fuera de las fronteras de la 
Europa católica, como estrategia de adaptación a los contextos en los que actuaban las diferentes 
órdenes religiosas, resulta de interés el trabajo de Matteo SANFILIPPO, L’abito fa il missionario? 
Scelte di abbigliamento, strategie di adattamento e interventi nelle missioni “ad haereticos” e “ad 
infideles” tra XVI e XX secolo, in Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée, 
109/2 (1997), 601-620. Vécise asimismo Ronnie Po-chia HSIA, From Buddhist Garb to literati Silk: 
Costume and Identity of the Jesuit Missionary, in Religious ceremonials and images: power and 
social meaning (1400-1750), 143-153.

45 Para la cuestión de las «formas de presentación» de los misioneros de interior jesui-
tas, partiendo de las ideas en torno a la «self-presentation» de Erving Goffman, véase: Federico 
PALOMO, Homens enviados do Céu. Les ‘formes de présentation’ des missionnaires de l’intérieur 
(Portugal, 16e-17e siècles), in Les missions religieuses dans le monde ibérique. Histoire culturelle et 
histoire sociale, (Bernard Vincent y Pierre-Antoine Fabre, eds.), París-Roma, en prensa.
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En este sentido, resultan particularmente esclarecedores los textos funda-
dores de la orden y, en particular, las Constituciones, a través de las cuales se dio 
forma al instituto ignaciano en tanto que grupo religioso, delineando aspectos 
fundamentales de su organización y disciplina, como eran la trayectoria forma-
tiva de sus miembros, los diferentes grados que distinguían a unos jesuitas de 
otros, la jerarquía de poderes que regía su gobierno o los modos de llevar a la 
práctica su vocación. En general, como ha señalado Luce Giard, las Constitu-
ciones obedecían a una «lógica del movimiento» (en el espacio, pero también 
en el status y en las ocupaciones de los jesuitas), cuya raíz no era otra que la 
necesidad de responder al fin principal de la orden: la «ayuda al prójimo». En 
este sentido, el texto constitucional jesuita venía a ratificar la insuficiencia de 
los modelos monásticos y eclesiásticos, caracterizados por un sedentarismo que 
se materializaba a través de cargas, bienes y beneficios ligados a un concreto 
lugar46. La actividad apostólica del religioso de la Compañía debía ser principal-
mente móvil, itinerante, como hacía explícito ese cuarto voto que, recogiendo 
un ideal evangélico, obligaba al jesuita profeso a acudir allí donde lo enviase 
el pontífice. En la VIIª parte de las Constituciones, donde se daba cuenta de 
las obligaciones del jesuita con respecto al prójimo, esta idea quedaba aún más 
patente al señalar, como se indicaba anteriormente, cuatro formas de «repartirse 
en la viña de Cristo nuestro Señor», en función del superior jerárquico que, en 
cada caso, encomendaba al jesuita las tareas a realizar:

«[...] ahora sean imbiados por orden del Vicario Summo de Cristo nuestro Señor 
por unos lugares y otros, ahora por los Superiores de la Compañía, que así mesmo 
les están en lugar de su divina Magestad, ahora ellos mesmos escojan dónde y 
en qué trabajar, siéndoles dada commissión para discurrir por donde juzgaren 
se seguirá mayor servicio de Dios nuestro Señor y bien de las ánimas, ahora el 
trabajar no sea discurriendo, sino residiendo firme y continuamente en algunos 
lugares donde mucho fructo se spera de la divina gloria y servicio»47.

Aunque la práctica sedentaria de la actividad apostólica no se excluía 
de manera terminante, lo cierto es que dicha actividad se concebía fundamen-
talmente como una tarea próxima, como señalábamos, a la práctica de la pere-
grinación. Ésta, de hecho, suscitaría no pocos anhelos en el propio Ignacio de 
Loyola y sus primeros compañeros, siendo objeto, ya en la primera década de 
existencia de la orden, de una minuciosa instrucción elaborada por el provincial 
portugués, Simão Rodrigues, posteriormente incorporada a las Regulae Institu-

46 Luce GIARD, Relire les “Constitutions”, in Les jésuites à l’âge baroque, 1540-1640, 
(Luce Giard y Louis de Vaucelles, eds.), Grenoble, 1996, 37-59.

47 Ignacio de LOYOLA, Constituciones, § 603.
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tum de la Compañía48. Discurrir de un lugar a otro, a imitación de los apóstoles, 
asumiría pues una enorme importancia en la consecución de ese fin principal 
de la orden, en el que la perfección personal del religioso se debía encauzar 
a través de la «ayuda al prójimo». Esta forma de concebir el ideal apostólico 
jesuita era la que, en definitiva, generaba y, al mismo tiempo, permitía explicar 
esa identificación entre el misionero y la figura del peregrino, expresada, como 
hemos visto, a través de una apariencia externa comúnmente adoptada por los 
religiosos empleados en las misiones de interior. Éstas, por otro lado, además de 
surgir en ocasiones asociadas a determinados centros de peregrinación, fomen-
tando activamente su culto49, adquirirían, en relación con la propia espiritualidad 
e identidad jesuitas un valor añadido de restitución de ese carácter itinerante de 
la acción apostólica. En este sentido, conviene no olvidar que, desde finales del 
siglo XVI, las exigencias educativas en Europa y determinadas realidades indí-
genas, sobre todo en América, darían lugar a una cierta «sedentarización» y a la 
redefinición de algunos de los instrumentos de intervención sobre la sociedad 
empleados por la Compañía. Si en los países del continente europeo, la actividad 
de la orden parecía replegarse cada vez más al ámbito de los colegios, tam-
bién las estrategias misioneras fuera del Viejo Mundo experimentarían procesos 
similares, como en el caso de Brasil, donde, en aras de la eficacia, la misión 
hubo de fijarse en lugares geográficos concretos – las aldeias –, difuminando así 
ese principio de movilidad que vertebraba el ideal apostólico ignaciano50. En ese 
contexto, la práctica de la misión de interior y su expresión escrita, en tanto que 
narración de una actividad evangélica que exigía la itinerancia, el discurrir por 
diferentes aldeas y regiones, permitía de cierta forma recuperar el carácter que 
originalmente había singularizado la vocación jesuita, haciendo de sus actores 
eventuales «peregrinos»51.

48 Simão RODRIGUES, Auisos pera os peregrinos, in Epistolae Paschasi Broëti, Claudi 
Jaji, Joannis Coduri et Simonis Rodericii, Madrid, 1903, 849-859.

49 Bruno MAËS, Missions et grands sanctuaires de pèlerinage dans les controverses reli-
gieuses des XVIIe st XVIIIs siècles, in Les missions intérieures en France et en Italie, 177-186. En 
el ámbito ibérico y, en concreto, en el portugués, para el que no contamos con estudios que analicen 
esa relación entre actividad misionera de interior y lugares de peregrinación, cabe destacar, por 
ejemplo, el santuario de Nª. Sª. da Lapa, que parece haber constituido, durante la primera mitad del 
siglo XVII, un lugar de acción recurrente de los misioneros jesuitas. 

50 Sobre el sistema de aldeias como fundamento de la acción misionera de los jesuitas en 
Brasil y sobre las implicaciones que la adopción de dicho sistema tenía en relación con las concep-
ciones de la misión dentro de la orden ignaciana, véase: Charlotte de CASTELNAU-L’ESTOILE, 
Les ouvriers d’une vigne stérile. Les jésuites et la conversion des Indiens au Brésil, 1580-1620, 
Lisboa-París, 2000.

51 Éste era, de hecho, el sentido que adquirían en contextos extra-europeos las expediciones 
que a menudo completaban la actividad misionera desarrollada por los jesuitas en una determinada 
región. Así se desprende del análisis realizado sobre varios textros procedentes de Brasil por Char-
lotte de CASTELNAU-L’ESTOILE, Les ouvriers d’une vigne stérile, 399-447.
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6. En definitiva, esta idea de la peregrinación, así como la imagen de la 
viña de Cristo y la evocación de diferentes episodios evangélicos, permitían de 
algún modo compendiar y remitir a las concepciones originales de la práctica 
misionera dentro de la Compañía, influyendo y determinando las representacio-
nes que de sí mismos construirían quienes se veían implicados en el ejercicio 
de esta actividad itinerante. Con todo, conviene no olvidar que, entre los jesui-
tas, la espiritualidad ignaciana era o debía ser la principal fuente generadora de 
la necesaria disposición del sujeto a la acción apostólica, permitiendo, por un 
lado, que el misionero de la Compañía se reconociese en los fundamentos de 
dicha espiritualidad, y, por otro, que su figura pudiese una vez más ser presen-
tada como expresión notable de una identidad caracterizada por su vocación de 
intervención en el mundo. En este sentido, no es posible obviar la experiencia 
que para el conjunto de los miembros de la Compañía suponía la realización 
sistemática de los Ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola y, en particular, 
la meditación en torno a determinadas materias que el propio discurso jesuita 
identificaría posteriormente como peculiar expresión de su instituto.

Para entender este particular, es necesario hacer referencia a un perso-
naje como Jerónimo Nadal, uno de los más significados intérpretes de los escri-
tos ignacianos, que contribuyó de forma decisiva a la construcción y difusión 
del edificio canónico, disciplinario y espiritual de la Compañía en sus primeras 
décadas52. En unas exhortaciones que dirigió a los jesuitas de Alcalá de Henares, 
durante su visita de 1561 a las provincias ibéricas de la orden, Nadal explicaba 
cuáles eran los instrumentos que permitían llegar al conocimiento de la con-
gregación ignaciana y de los medios que la caracterizaban. En este sentido, el 
visitador recurría, junto a las Constituciones de la orden y a la propia «Vida» 
de Ignacio de Loyola, a dos de las imágenes que éste había propuesto para su 
contemplación en los Ejercicios espirituales y que no eran sino la «meditación 
del rey temporal» y la «meditación de las dos banderas»53. Ambas, y de ahí 
su importancia y significado, precedían a uno de los momentos centrales del 
itinerario espiritual trazado en el texto ignaciano: la llamada elección de estado 
de vida. Ésta debía realizarse al finalizar la «segunda semana» de ejercicios y 
consistía en la libre adopción por parte del sujeto de aquella forma de vida en la 

52 En relación con la figura de Jerónimo Nadal y su importancia en la difusión de los princi-
pios rectores y espirituales de la Compañía de Jesús, véase: William V. BANGERT, Jerome Nadal, 
S.J., 1507-1580. Tracking the First Generation of Jesuits, Chicago, 1992; Miguel NICOLAU, Jeró-
nimo Nadal (1507-1580). Sus obras y doctrinas espirituales, Madrid, 1949.

53 Jerónimo NADAL, Exhortationes complutenses [1561], in Epistolae et Monumenta P. 
Hieronymi Nadal, vol. V: Commentarii de Instituto Societatis Iesu, (ed. de Miguel Nicolau), Roma, 
1962, 206-448.



 142 Federico Palomo

que, de acuerdo con su «estado» o condición, entendía que podía hacer mayor 
servicio a Dios54. 

El valor de este paso dentro del contexto de los Ejercicios, de hecho, 
permite comprender mejor el peso y el significado que las dos meditaciones 
señaladas podían adquirir dentro del universo espiritual jesuita y, en especial, 
desde una perspectiva misionera. En palabras del propio Nadal, la contempla-
ción de las referidas imágenes fue, en realidad, el «medio que [...] guió al Padre 
Ignatio a esta disposición de los ministerios y partes de la Compañía». El visi-
tador venía de este modo a subrayar el papel que ambas meditaciones podían 
desempeñar como instrumento mediante el cual orientar y conducir la voluntad 
del ejercitante hacia la acción apostólica que la vocación del instituto ignaciano 
exigía a sus miembros. Examinadas desde esta perspectiva, en efecto, ambas 
meditaciones surgen como experiencias espirituales especialmente ordenadas a 
despertar en el sujeto las mociones necesarias para cumplir con su obligación de 
«ayuda al prójimo». 

La primera de ellas – la meditación del rey temporal – abre la segunda 
semana de ejercicios, proponiendo a la imaginación del sujeto la figura de un 
monarca cristiano, cuya voluntad es la de conquistar tierra de infieles, para lo 
cual exhorta a sus súbditos a que acudan con él y lo imiten, con la promesa de 
que después tendrán parte en la victoria. Esto da paso a la segunda parte del 
ejercicio, en el que se trasladaba el ejemplo de este rey temporal a la persona de 
Cristo, considerando asimismo las obligaciones que se exigían a los súbditos de 
este «rey eterno». La meditación de las dos banderas, por su parte, proponía la 
imagen de dos estandartes bajo los cuales se enfrentaban sendos ejércitos, lide-
rados respectivamente por Cristo y por el demonio55. Si en la interpretación de 
Nadal, la representación del rey temporal venía a subrayar la obligación de imi-
tar al redentor en la confianza de haber recibido la gracia divina necesaria para 
llevar a cabo la empresa a la que el jesuita había sido llamado; la escena de los 
dos estandartes, por su parte, lo ilustraba acerca del modo en que debía acudir a 
dicha tarea, poniendo así en ejecución el instituto de la Compañía56. 

54 Siendo muy extensa la bibliografía existente acerca de los Ejercicios espirituales de Igna-
cio de Loyola, remitimos aquí al trabajo de Adrien DEMOUSTIER, L’originalité des “Exercices 
spirituels”, in Les jésuites à l’âge baroque, 23-35, en el que se trata específicamente de la importan-
cia de la «elección» en el itinerario ignaciano. Desde un punto de vista diverso, centrado en la prác-
tica de la «composición de lugar» que precedía a toda meditación, véase: Pierre-Antoine FABRE, 
Ignace de Loyola et le lieu de l’image. Le problème de la composition de lieu dans les pratiques 
spirituelles et artistiques jésuites de la seconde moitié du XVIe siècle, París, 1992.

55 Ignacio de LOYOLA, Ejercicios espirituales, 91-100 y 136-148.
56 Jerónimo NADAL, Exhortationes Complutenses, 296-298.
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Más allá del sentido que el visitador daba a las dos meditaciones de los 
Ejercicios de Ignacio de Loyola, a la hora de valorar su importancia desde una 
perspectiva misionera, hay que subrayar la amplia recepción que esta interpreta-
ción tuvo a lo largo del tiempo en los escritos elaborados por los jesuitas a pro-
pósito de su actividad dentro del marco de las misiones, fuesen éstas interiores 
o fuera de Europa. La recreación o la evocación de los episodios representados 
en ambas meditaciones se haría particularmente expresa en algunos documentos 
de carácter normativo de la época, como la instrucción que Claudio Aquaviva 
elaboró en 1590 a propósito de la práctica misionera, en la que recurría a un len-
guaje «militar», ciertamente inspirado en los comentarios de Jerónimo Nadal:

«A mí me parece que teniendo Satanás en campaña su ejército para perseguir 
esta heredad del Señor, no sólo con las herejías, pero aun con los pecados y mala 
vida, y con el profundo olvido de todo lo que se toca a las manos, nosotros que 
somos de su ordinaria milicia, no nos debemos contentar de algunas escaramuzas 
de poco momento, sino puestos los escuadrones en orden arremeter contra el 
enemigo muy de veras»57.

Parecida evocación, si cabe aún más explícita, era la que aparecía en 
otra carta, elaborada en 1647 por Vincenzo Caraffa, por medio de la cual el 
sucesor de Vitelleschi y de Aquaviva en el generalato jesuita establecía la figura 
de los «prefectos de misiones». Esta nueva instrucción, de hecho, comenzaba 
señalando que era «opinione di molti dei nostri deriuata dal sentimento del 
Pre. Natale di Santa memoria, che nella contemplatione del Regno di Christo 
nell’esercitii del N.S.P. si continesse quasi al uiuo il fine del nostro Istituto»58. Si 
la afirmación del general Caraffa ponía en evidencia la recepción que a lo largo 
del tiempo había conocido el comentario de Nadal entre las comunidades jesui-
tas, más adelante, exhortaba al ejercicio de la misión, recurriendo precisamente 
a la figura del estandarte de Cristo, bajo el cual debían luchar los «soldados» de 
la Compañía:

«Ti chiama Christo connqueste parole alla conquista, e alla conuersione non 
d’una Citta sola, non d’un Regno solo, ma di tutto il mondo in animo mihi regione 
uniuersas ditione meae sbiicere. Desidero grandemente tirare, e soggettare tutti 
le genti al mio dominio, et imperio; però uoi miei soldati arrollati alla mia militia 

57 Claudio AQUAVIVA, Carta exhortando a las misiones (Roma, 18.4.1590), in Pedro de 
LEÓN, Grandeza y miseria en Andalucía, 173.

58 Vincenzo CARAFFA, Del ministerio delle Missioni [1647], ARSI, Fondo Gesuitico, 
720/I, nº 6-11.
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col stipedio, e paga della mia gratia sotto il stendardo della mia croce hauete 
d’andare per tutto il mondo predicando la mia fede»59.

 Al igual que Aquaviva y, años antes, Jerónimo Nadal, el prepósito 
jesuita identificaba de nuevo la meditación de las dos banderas con la represen-
tación de la Compañía y la ejecución de su vocación, ligando ésta con particular 
énfasis al ejercicio de la misión. En todo caso, fuera de su reflejo en una lite-
ratura normativa, las meditaciones ignacianas y su lectura en clave apostólica 
desempeñaron asimismo una función importante en la propia retórica epistolar 
de los misioneros de interior. Bien por la influencia inmediata que sobre ellos 
podía ejercer la experiencia de los Ejercicios, bien por el peso que tenían los 
modelos misioneros provenientes de otras latitudes, los religiosos embarcados 
en este tipo de misiones interiores no dudaban en presentarse a sí mismos como 
acreedores de la gracia divina necesaria para convertirse en una especie de «sol-
dados» que luchaban bajo la bandera de Cristo. 

Esta perspectiva, de hecho, permite comprender mejor la dimensión 
espiritual, marcadamente jesuita, que subyace en la narración de determinados 
episodios y escenas, y que son recurrentes en las relaciones y relatos misioneros 
procedentes tanto de territorios católicos como de tierras más lejanas o, incluso, 
de aquellos países que sufrían el contagio de la herejía. En este sentido, no deja 
de ser revelador de ese modo de escritura – así como de sus funciones – la des-
cripción que António Rebelo hacía de algunos de los sucesos que habían tenido 
lugar durante la misión que un religioso del colegio de Coímbra había realizado 
a Paço de Sousa, durante la cuaresma de 1571:

«Na Arrifana, que esta huma legoa do mosteiro, pregou o Pe. toda a coresma as 
quartas feiras, e por muito que o demonio se temia do fruito que ali se auia de 
fazer como se fez, e uai crescendo cada dia, mais trabalhou por seus ministros de 
empedir muito ao Pe. que não fosse la pregar; mas uendo que não podia e que a 
gente se mouia muyto com as pregações, e as confissões crecião, perdoauamse 
os odios, o alheo se restituya e se fazião obras de grande seruiço de Deos com as 
quaes elle perdia muyto de seu antiguo direito que naquela pobre e ignorante gente 
pretendia ter, tratou por mor força no empedir a pregação do Pe., procurandolhe 
a morte por meo dalguns seus seruos de cujas almas parece tinha muy segura 
posse. E assi dia dos Gloriosos Apostolos S. Felippe e S. Tiago, estando la o Pe. 
pregando se determinarão estes dous ou tres diabolicos e peruersos ministros do 
diabo de o matar e pera isso se sairão do lugar e se forão esperalo ao caminho por 
onde a tarde se auia de tornar bem inocente de tão peruersos pensamentos. Mas 
Deus nosso senhor a cujos olhos não estão escondidos os maluados corações dos 
maos, firme amparo e seguro couto dos que perdida toda a esperança do mundo 

59 Ibidem.
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se entregão en suas santissimas mãos, seus diabolicos ardis desfez e anihilou seus 
danados propositos mostrando quam seguros auião de estar os que confiando em 
sua diuina bondade o seguem com inteiro coração, porque subitamente se leuan-
tou huma tão terribel tempestade qual nunca os moradores daquella terra dezião 
auerem uisto, porque chouerão pedras mui grandes, e algumas do tamanho, de 
nozes, cousa que metia espanto a toda a gente  porque não ouzauão a sair das 
casas, e uião destruir suas fazendas, porque esta pedra como era castigo onde 
chegaua tudo destruia, o trigo e senteo diz que parou tal que nem os bois depois 
o sofriam pera as camas, na espiga daua, e como se com a mão cortassem, ou a 
desfizessem, daua com ella no chão; o uinho crestou todo e posse por terra, e 
chegou a tanto que o Pe. foi forçado & mouido com a grita & lagrimas da gente, 
ordenar huma procissão da Igreia onde estaua a maior parte da gente, tendo ia 
precedido humas ladainhas com grandes lagrimas do Pe., & grita da gente sem 
cessar a tempestade, a qual ordenada estando para sair, foi nosso senhor seruido 
que cessase, & se fez fazendo ia sol, a qual acabada lhe fez huma breue pregação 
com que todos se consolarão muito, & se mouerão com esta tempestade os que 
esperauam ao Pe. para lhe atirar a besta a se recolher confusos & enuergonhados 
vendo o castigo que deus nosso senhor não somente a elles mas a toda a aterra 
auia dado caindo na conta de sua malitia & da bondade de Deus que quando he 
necessario tão marauilhosamente acode a seus seruos. Outra uez estando o Pe. 
pregando disse huma certa pessoa da Justiça que o auia de prender por adeuinha-
dor, & outras cousas semelhantes, com o qual parece nosso senhor quis excitar o 
Pe. a fazelo andar sobre si, & iuntamente mostrar quam pouco o Mundo pode com 
seus seruos a que elle de continuo assiste»60.

En realidad, el autor de esta relación no hacía más que recurrir a un tópico 
frecuentemente utilizado en la retórica misionera, por medio del cual se identi-
ficaba la actuación del diablo en todas aquellas situaciones que de una forma u 
otra impedían o dificultaban la actividad del religioso dentro de una determinada 
comunidad. Las relaciones de misiones, como la citada, abunda de hecho en este 
tipo de escenas, en las que, con una fuerte componente edificante, los jesuitas 
aparecen directamente confrontados con los ardides del Maligno, oculto bajo la 
efigie de pertinaces ignorancias, de irredentos pecadores, de impíos oficiales o 
de eclesiásticos de escasa dignidad61. En realidad, más allá del carácter universal 

60 António REBELO, Carta do Collegio de Coimbra pera os demais da prouincia (Coim-
bra, 2.7.1571), in Segvndo Tomo das Cartas de Europa, BPE, CVIII/2-2, fols. 361v-362v.

61 Sobre la presencia del diablo en las relaciones de misión, así jesuitas como de otras órde-
nes religiosas, véanse los trabajos de Bernard DOMPNIER, Le diable des missionnaires des XVIIe 
et XVIIIe siècles, y Dominique DESLANDRES, Le diable en mission. Le rôle du diable dans les 
missions en France et en Nouvelle-France, ambos in Les missions intérieures en France et en Italie 
du XVIe au XXe siècle, 233-246 y 247-262, respectivamente. Véase además: Louis CHÂTELLIER, 
La religion des pauvres. Les sources du christianisme moderne, XVIe-XXe siècles, París, 1993, 215-
241.
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de este tópico, pues lo encontramos asimismo en las relaciones misioneras de 
otras órdenes, la presencia constante del diablo en las narraciones de las misio-
nes jesuitas no dejaba de ser un recurso a través del cual evocar determinadas 
imágenes procedentes de los Ejercicios de Ignacio de Loyola, permitiendo, den-
tro de esquemas estrictamente jesuitas, que el misionero pudiese aparecer, por 
un lado, como acreedor de esa gracia divina que dotaba de eficacia una acción 
que el religioso, por sí sólo, no podría hacer fructífera; por otro, como milite, es 
decir, como parte integrante de ese «ejército» que, rememorado en las medita-
ciones ignacianas, luchaba contra las huestes de Satanás, haciendo uso para ello 
de los ministerios «propios» de la Compañía y apareciendo así, en definitiva, 
como ejecutor de la propia vocación jesuita.

 Al hilo de esta representación llega a surgir asimismo otra imagen – la 
del mártir – que, ciertamente, es poco habitual en las cartas y relaciones de 
misiones internas, pero que, sin embargo, permite subrayar los estrechos víncu-
los de identidad existentes entre quienes se ocupaban de la actividad misionera 
de interior y aquellos que lo hacían en tierras de Asia o América, a pesar de 
que los primeros no fuesen sino simples remedos de quienes se empleaban en 
empresas de conversión más difíciles. La influencia de los modelos procedentes 
de dichas latitudes se produjo a través de una ingente producción epistolar (pero 
también, con el tiempo, hagiográfica), que, como ya hemos señalado, circula-
ría manuscrita e impresa por toda Europa, dando lustre a la orden ignaciana y 
proporcionando asimismo imágenes para la edificación y el fortalecimiento de 
la vocación apostólica de novicios y, en general, de los miembros de la Compa-
ñía. Entre esas imágenes, la del martirio no fue la menos evocada, encontrando 
significativos ejemplos en figuras como Francisco Javier o Inácio de Azevedo 
y materializándose en «vidas» de éstos y otros personajes, así como en marti-
rologios que podían incluso llegar a ilustrar iconográficamente cada una de las 
muertes acaecidas, como fue el caso del volumen de António Francisco Cardim, 
Elógios e ramalhetes de flores, publicado en 165062.

 En realidade, la masiva presencia de esta literatura en el seno de las 
comunidades jesuitas de los siglos XVI y XVII dio lugar a lo que Gian Carlo Ros-
cioni ha llamado «el deseo de las Indias»63, fundamentado precisamente en un 
particular anhelo de los más jóvenes por seguir los pasos de sus hermanos márti-
res. Con todo, no debemos olvidar que la misión de interior y el «descubrimiento» 

62 António Francisco CARDIM, Elógios e ramalhetes de flores borrifado com o Sangue dos 
Religiosos da Companhia de Jesus, a quem os tiranos do Imperio de Japão tiraram as vidas por 
ódio da Fe Catolica, Lisboa, 1650.

63 Gian Carlo ROSCIONI, Il desiderio delle Indie, passim.
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a mediados del siglo XVI de unas «Indias de aquí» respondieron en cierta medida 
a la necesidad de encauzar dentro de la orden ignaciana los propios impulsos 
apostólicos de sus miembros64. En definitiva, la actividad misionera dentro de 
los territorios de la Europa católica debía ser vista como alternativa sugerente 
a aquélla que se desarrollaba fuera del viejo continente o, incluso, allí donde 
éste sufría la enfermedad de la herejía. No es de extrañar, por tanto, que en esa 
necesidad por identificar ambas actividades, por concebir la misión como un 
solo ministerio, independientemente de dónde y cómo se ejerciera, hagan acto 
de presencia determinados discursos, más propios de una literatura misionera 
extra-europea, en textos específicamente orientados al ejercicio de las misiones 
de interior. Es éste el caso, por ejemplo, de una obra relativamente tardía, como 
el Missionero instruido de Miguel Ángel Pascual, quien, en sus consideraciones 
preliminares sobre este ministerio, después de presentar al religioso embarcado 
en este tipo de expediciones como integrante de ese ejército que bajo el estan-
darte de Cristo luchaba contra sus enemigos, afirmaba:

«No solo no debe el Missionero dexar la empressa y huir de la batalla por cuydar 
de su aprovechamiento, sino, ni aun para disponerse a bien morir y lograr la 
dicha de una buena muerte. Porque, demás de que no ay muerte mas gloriosa en 
vn soldado o General que la que le coge con las armas en las manos, no creo que 
pueda aver aparejo mejor para morir que hazer Mission»65.

Lo cierto es que la muerte era un evento que raramente se presentaba 
en el curso de una expedición por los campos de la Europa católica, siendo por 
tanto difícil, a pesar de reflexiones como ésta, que quienes se empleaban en las 
misiones de interior pudiesen emular en este extremo a sus correligionarios de 
Japón, India o Brasil. Con todo, en el ámbito de la península Ibérica, no faltaron 
tampoco los ejemplos, interpretados en clave martirial, de quienes dejaron su 
vida en el ejercicio de la actividad apostólica. Si, como veíamos, el religioso 
que acudió a la misión de Paço de Sousa, en 1571, a punto estuvo de caer en el 
mortífero ardid que varios lugareños le había preparado, muy distinto – y más 
celebrado – fue el fin que, en caso parecido, tuvo Manuel Fernandes, fallecido 
en 1555 a manos de un sujeto de la ciudad de Elvas, cuyos pecados habían sido 
reprendidos en uno de los sermones que el jesuita pronunció durante su misión 

64 Adriano PROSPERI, ‘Otras indias’: Missionari della Controriforma tra contadini e sel-
vaggi, in Scienze, credenze occulte, livelli di cultura. Convegno internazionale di studi (Firenze, 26-
30 giugno 1980), Florencia, 1982, 205-234; id., L’Europa cristiana e il mondo: alle origini dell’idea 
di missione, in Dimensioni e problemi della ricerca storica, (1992), vol. 2, 189-220.

65 Miguel Ángel PASCUAL, El missionero perfecto, 14-15.



 148 Federico Palomo

a esta villa alentejana. Las celebraciones que, en 1589, preparó el colegio ebo-
rense con motivo del traslado de los restos del padre Fernandes de la catedral 
de Évora a la iglesia de la Compañía, parecen poner ya de manifiesto los con-
tornos beatíficos que moldearían la memoria de este personaje66. Con todo, es 
en la descripción que Baltasar Teles, en el primer tomo su Chronica, hizo del 
apaleamiento y posterior muerte de Manuel Fernandes, donde, de hecho, surge 
de forma explícita el sentido que se habría de atribuir a este episodio, que el 
cronista jesuita, recurriendo a otro «topos» frecuente en el discurso apostólico 
de la época, relacionaba con una imagen mítica de la Iglesia primitiva. Teles no 
dudaba así en equiparar la muerte del misionero eborense a los «diabolicos tor-
mentos & infernaes generos de martyrios com que os Dioclecianos em Roma, os 
Dacianos em Hespanha, os Sapores na Persia, por novos & exquisitos modos, 
atormetavam os Martyres de Christo»67.

Más allá de casos específicos, como el de este religioso eborense, y fuera 
asimismo del ámbito restringido de la actividad misionera de interior, merecen 
una mención aparte los relatos que dan cuenta de las tareas apostólicas que, en 
tiempos de crisis, los jesuitas llevaron a cabo entre los apestados. La obligación 
de los ignacianos en el ejercicio de las operae misericordiae y, por tanto, en el 
auxilio temporal y espiritual de los enfermos hacía que tales situaciones de epi-
demia fuesen ocasiones excepcionales, no sólo para el necesario cumplimiento 
de la vocación jesuita, sino, sobre todo, para alcanzar esa santidad heroica que 
la Compañía difundiría mediante la imagen del martirio. Así, la memoria de 
los religiosos que perecían en dichos períodos de crisis adquiriría contornos 
parecidos a los que se delineaban en los relatos acerca de quienes, en defensa y 
propagación de la fe, habían entregado su vida a manos de los infieles que habi-
taban los territorios de Asia y del Nuevo Mundo. Ésta es, de hecho, la imagen 
que surge, por ejemplo, en la narración de la peste que tuvo lugar en Lisboa, en 
1569, cuya relación, además de la descripción de varias de las actuaciones que 
llevaron a cabo los jesuitas lisboetas, hace la cuenta de los hermanos que murie-
ron en esa empresa. Se evocaba así, una a una, la figura de los diferentes religio-
sos ignacianos que habían sido, ellos mismos, víctimas de la peste, trazándoles 
el perfil virtuoso y subrayando explícitamente las connotaciones martiriales de 
sus acciones, que los igualaban – si no los hacían más excelentes – a quienes 
habían perecido por la fe:

66 Jorge de TÁVORA, Annua da prouincia de Portugal do anno de 1589 pera a India & 
Brasil, ANTT, Livraria, ms. 690, fol. 190v.

67 Baltasar TELES, Chronica da Companhia de Iesv na Provincia de Portvgal, vol. I, 536.
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«[...] porque se no martyrio engrandecem os martyres a Christo, testemunhando 
a verdade da sua fee diante dos tyrannos, neste genero de morte engrandecem os 
perfeitissimos varões, testemunhando com seu perigo e sua morte, o rigor e for-
taleza da generosissima caridade que Deus imprimio nos seus corações, que nam 
he menor virtude, antes mais excellente que a fee. E se no martyrio se encontram 
os martyres com a força e ferro dos tyrannos, que por derradeiro sam homens e 
pode nelles caber a compaixão, aqui he o encontro com a breueza e contagiam da 
peste, que nam sabe dobrarse, nem tem respeito a alguem»68.

  
Era en este tipo de episodios de crisis, relacionados con el auxilio a los 

apestados, donde la actividad apostólica de los jesuitas europeos, por los riesgos 
que implicaba, podía presentarse – aquí sí – como verdadera alternativa a la 
acción evangélica fuera de la Europa católica. En el ámbito de las misiones de 
interior, la expresión del martirio quedaba relegada, como no podía ser de otra 
forma en una actividad que no entrañaba particulares riesgos, a raros casos, como 
el de Fernandes, a puras proyecciones teóricas, como la expresada por Miguel 
Ángel Pascual, o, incluso, a la búsqueda de fórmulas sucedáneas de holocausto, 
como algunas de las prácticas penitenciales y de las mortificaciones corporales 
de que hicieron uso, cada vez más, los misioneros de interior, sobre todo en el 
contexto italiano69. Con todo, aunque las evocaciones al martirio fuesen fortui-
tas, éstas se sumaban, desempeñando funciones retóricas similares, a los distin-
tos «topos» que surgían y poblaban los relatos y cartas de misión procedentes 
de las provincias ibéricas de la Compañía. Como se ha tratado de mostrar en 
las páginas precedentes, algunas de esas imágenes y representaciones en torno 
al misionero de interior y sus formas de intervención tenían claros referentes 
en determinados aspectos de la propia espiritualidad de la orden ignaciana, así 
como en un modelo apostólico, más transversal, pero, no por ello, menos carac-
terístico de los patrones de perfección jesuitas. En realidad, el recurso sistemá-
tico a dichos «topos» e imágenes y su relación implícita con ciertos elementos 
que se proponían como distintivos de la vocación de la Compañía, permitieron 
delinear los contornos y los modos de acción de quienes participaban en este 
tipo de expediciones. La figura de estos religiosos embarcados en la actividad 
misionera de interior surgía así como modelo y expresión singular de una iden-

68 Da grande peste que abrasou a cidade de Lisboa no anno de mil e quinhentos e sesenta e 
noue, in Algumas cousas de edificaçam que socederam na prouincia, BNL, cód. 4500, fol. 36v. 

69 En relación con esta idea del recurso a prácticas penitenciales o a mortificaciones corpo-
rales, por parte de los misioneros de interior, como particular expresión martirial, véase: Bernadette 
MAJORANA, Le missioni popolari dei gesuiti italiani nel XVII secolo. Il teatro della compassione, 
96-98.
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tidad jesuita que se quería eminentemente apostólica y que, de este modo, se 
declinaba en escritos epistolares destinados principalmente a las comunidades 
ignacianas; textos que, por esta misma razón, permanecieron a menudo manus-
critos y, por tanto, ceñidos a una difusión relativamente restringida. Lo cierto 
es que la función eminentemente edificadora de este tipo de relaciones y cartas, 
por medio de las cuales, como se ha indicado, se trataba de modelar la vocación 
y las formas de intervención de los miembros de la Compañía, habría de dar 
un carácter «construido» a los relatos misioneros. A ello contribuiría no sólo 
la presencia y articulación de los referidos «topos» y representaciones, como 
también la formulación de los mismos en función de determinadas modalidades 
de escritura, que, bajo la forma de episodios autónomos, utilizados a menudo en 
la composición de otros textos y sujetos a formas narrativas recurrentes, respon-
dían principalmente a la necesidad de orientar las conductas y la percepción de 
las realidades misioneras de quienes habían de leer o escuchar el relato de estas 
expediciones entre católicos.



Il generalato di Claudio Acquaviva e l’identità 
missionaria della Compagnia di Gesù. Note e 

prospettive sulle missioni americane.

Francesca Cantù
Università di Roma Tre

Forse nessun periodo fu così cruciale per il processo della definitiva 
formulazione dell’identità gesuitica come quello del generalato di Claudio 
Acquaviva, che, estesosi sugli anni 1581-1615, costituì una lunga stagione di  
vera e propria rifondazione interna della Compagnia di Gesù, dall’ambito della 
spiritualità a quello del governo e dell’amministrazione, dall’azione missionaria 
alla produzione intellettuale e all’insegnamento nei collegi. Anche per ciò che 
riguardava le relazioni esterne, Acquaviva procedette ad una complessa ridefini-
zione dei rapporti della Compagnia con il Papato e con la Monarchia spagnola. 
Il suo governo più che trentennale viene oggi considerato, per comune consenso 
degli studiosi, come punto di svolta irreversibile nella costruzione della moderna 
identità dell’Ordine ignaziano attraverso un processo di istituzionalizzazione, 
che era rimasto lontano e incompleto nel periodo “eroico” della fondazione. Fra 
i diversi aspetti che concorrono allo sviluppo storico della Compagnia di Gesù 
è certamente cruciale quello dell’allargamento dell’attività apostolica verso 
gli orizzonti geografici e culturali più lontani. Nel contesto del rinnovamento 
storiografico che caratterizza gli studi attuali sulla Compagnia, questo tema 
viene indagato non tanto per valutare il successo dell’opera evangelizzatrice e 
missionaria in sé stessa, analizzata nei suoi obiettivi religiosi e nella sua con-
formità con le prospettive teologiche e con la logica istituzionale interne alla 
Chiesa cattolica, quanto piuttosto per rendere conto delle scelte politiche e delle 
trasformazioni culturali che i conflitti tra ideale universalista e radicamento (e 
adattamento) locale hanno provocato in un’istituzione religiosa nata per gover-
nare le sfide della modernità.
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Nel febbraio del 1581, quando Claudio Acquaviva fu eletto preposito 
generale dei Gesuiti nonostante alcuni contrasti interni, accentuati dall’inter-
vento del cardinale Carlo Borromeo presso Gregorio XIII a sostegno della can-
didatura del proprio confessore, il p. Francesco Adorno, l’Ordine annoverava 
ormai più di cinquemila membri presenti in tutti i continenti. Di fronte ai numeri 
di una crescita che si mantenne intensa – a volte prorompente – per tutto il 
periodo del governo acquaviviano, al punto che il Generale si trovò spesso  a 
scegliere una politica di contenimento di ulteriori proliferazioni delle fonda-
zioni, lo stesso Acquaviva ritenne di fondamentale importanza ridefinire e con-
solidare l’identità gesuitica. E’ rilevante sottolineare come, nell’attuare il suo 
progetto, che rispecchiava un’intelligenza e una forza di governo non comuni, il 
rinnovamento dello spirito1 e dello slancio apostolico originari della Compagnia 
vennero da Claudio Acquaviva fortemente ancorati alla vocazione missionaria, 
che aveva dominato la visione ignaziana.

 Missione è un termine che Acquaviva usa sempre al plurale, senza limiti 
geografici: la missione ai pagani, agli infedeli, agli eretici, ai cristiani da ricon-
durre alla piena consapevolezza ed osservanza della loro fede. Missioni esterne 
e missioni interne devono vivere di un medesimo afflato spirituale, come sanci-
sce nel 1594, in uno dei suoi scritti più significativi tra quelli dedicati all’impe-
gno missionario e alla sua spiritualità (De fervore et zelo missionum)2.

Nella V Congregazione generale dell’Ordine, svoltasi a Roma tra il 3 
novembre 1593 e il 18 gennaio 1594, Acquaviva fece adottare un importante 
decreto, nel quale veniva sottolineata con forza la vocazione missionaria dei 
gesuiti: in particolare, tutti i gesuiti d’Oltremare erano invitati a considerarsi 
missionari, senza eccezione alcuna, e l’apprendimento delle lingue indigene 
veniva prescritto come strumento obbligatorio di evangelizzazione e servizio 
apostolico. In realtà, fin dalla sua ascesa al generalato (1581) si era aperto per le 

1 J. GUIBERT, Le Généralat de Claude Aquaviva (1581-1615). Sa place dans l’histoire de 
la spiritualité de la Compagnie de Jésus, “Archivum Historicum Societatis Iesu”, X, 1941, 59-93; 
ora in trad. it. La spiritualità della Compagnia di Gesù. Saggio storico, a cura di G. MUCCI, s.j., 
Roma, Città Nuova 1992. Sempre molto stimolante, anche se alcuni giudizi sono da rivedersi, resta 
la sintesi di M. de CERTEAU, La réforme de l’intérieur au temps d’Aquaviva, in Les Jésuites. Spi-
ritualité et activités, jalons d’une histoire, Paris-Rome 1974, 53-69.

2 Tra gli scritti di Acquaviva dedicati alle missioni si possono inoltre ricordare A’ padri e 
fratelli della Compagnia nell’Indie orientali del fine di quella missione (1590); A’ provinciali della 
Compagnia sopra il Giubileo e le missioni (1590); Del modo di fare le missioni (1594) (v. Lettere de’ 
prepositi della Compagnia di Giesù). Sull’importante tema delle missioni gesuitiche, v. P. BROG-
GIO, Evangelizzare il mondo. Le missioni della Compagnia di Gesù tra Europa e America (secoli 
XVI-XVII), Roma 2004.   
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missioni ad extra – e fra queste, per le missioni americane –  un’importante sta-
gione di elaborazione e di confronto tra l’idea della missione, come ricavabile 
dai testi normativi dell’Ordine ignaziano e dalle direttive di governo dello stesso 
Generale3, e la pratica della missione, così come s’incarnava appunto nella spe-
cifica realtà americana: una visione universale e prescrittiva la prima, declinata 
soltanto al plurale, flessibile e bisognosa di adattamento la seconda; tesa a una 
radicalità tutta spirituale la prima, quando invece il perseguimento di quella 
stessa radicalità nella pratica missionaria concreta rischiava di assumere ad ogni 
passo una concreta potenzialità sovversiva nei confronti dell’ordine costituito.

Le avvisaglie di questa tensione dialettica si possono già cogliere nella 
magna charta missionaria indirizzata da Claudio Acquaviva al provinciale del 
Perù, il 15 giugno 1584. Costruita sulla base di ampie citazioni tratte dai Padri 
della Chiesa, ma ancor più dalla Sacra Scrittura, nell’uso della quale si fanno 
notare le ripetute citazioni tratte dal Cantico dei Cantici e dai testi paolini e 
giovannei in ragione del loro forte riferimento cristologico, la lettera stessa s’in-
centra sul riconoscimento autentico della vocazione gesuitica (“somos obreros 
de Dios, […] imitadores de su bondad, […] dispensadores de sus divinos dones, 
[…] instrumentos del cumplimiento y execución de su voluntad […] en ayudar 
que otros tengan ser y vida”4). Con autorità afferma che tutta la “latitud de nue-
stros ministerios” è ricapitolata dal compito missionario, che in Perù significa 
“la conversión y ayuda […] de tantos pueblos”. Sono, dunque, gli orizzonti 
e le esigenze della missione a sostenere il nuovo afflato di perfezione, che il 
Generale intende fomentare nella Compagnia non soltanto tramite il richiamo 
all’obbedienza, ma soprattutto  suscitando una forte mozione dei sentimenti. Lo 
stesso Acquaviva propone i criteri di lettura di questa sua missiva alla provincia 
peruviana, ponendola in esplicita correlazione con il suo famoso scritto De reno-
vatione spiritus, datato 29 settembre 1583, quasi che essa gli si proponesse come 
l’occasione propizia per scendere sul terreno storico della contestualizzazione e 
dell’esemplificazione del proprio pensiero, tanto che – come risulta da una nota 
al margine – un’apposita copia di questa stessa lettera venne fatta diffondere 
nelle case italiane della Compagnia di Gesù.

3 Sul legame teorico tra missione e vocazione gesuitica sviluppato da Acquaviva v. B. 
DOMPNIER, “La Compagnie de Jésus et la mission de l’intérieur”, in Les Jésuites à l’âge baroque, 
sous la direction de L. GIARD et L. de VAUCELLES, Grenoble 1996, in particolare 164-170 e 
178-179. V. anche P. BROGGIO, “La questione dell’identità missionaria nei Gesuiti spagnoli del 
XVII secolo”, in Mélanges de l’École Française de Rome. Italie et Méditerranée, MEFRIM, T. 115, 
2003/1, in particolare 232-240.

4 Claudio Acquaviva a Baltasar Piñas, Roma 15 giugno 1584, in Monumenta Peruana, ed. 
A. de EGAÑA, III, Romae 1954, 437.
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Tuttavia, l’appello ai contesti storici concreti dell’attività missionaria e 
il passaggio dall’affermazione di principio alle disposizioni applicative, capaci 
d’interpretare le specificità locali, si rivelarono una pratica sempre difficile per il 
Preposito generale, che da Roma perseguiva la propria visione della Compagnia 
mediante un’intensa attività normativa, una minuziosa vigilanza ascetica e disci-
plinare. Ciò avveniva in conformità con un modello di “universalismo romano”, 
che contraddizione in termini non era per chi aveva sposato la missione di ricon-
durre all’obbedienza “romana” la complessità del mondo moderno, traducendo 
il proprio ideale di ascesi militante in un modello istituzionale e culturale. Le 
sue disposizioni sulla stretta obbedienza, la povertà, l’orazione, l’indifferenza ai 
compiti apostolici e alla promozione nei gradi nella Compagnia arginavano solo 
in modo incompleto, il più delle volte anche provvisorio, l’affanno dei suoi sud-
diti nelle missioni lontane. Confrontati con le forme ibride di una società iberica, 
che si era radicata nel mondo americano attraverso un processo di conquista del 
territorio e delle sue popolazioni, essi cercavano di comunicargli, a volte con 
non poche difficoltà di comprensione reciproca, le asperità e  la diversità della 
terra, gli eccessi del clima, le contraddizioni di una realtà sociale dove ordine 
gerarchico e licenza convivevano strettamente, dove le tentazioni del potere, le 
angosce e i pericoli di schierarsi a fianco dei poveri e degli ultimi (gli indios), i 
vuoti della dottrina morale di fronte alla prassi diffusa della violenza colonizza-
trice rendevano impervio e rischioso l’inevitabile processo di adattamento.

Forse il dibattito interno accesosi fra le file della Compagnia sull’identità 
missionaria dei gesuiti in Perù, che filtra continuamente nella corrispondenza 
con Roma, non fu del tutto estraneo all’influenza esercitata dai perduranti inter-
rogativi circa la legittimità della conquista spagnola e le forme di governo, civile 
e religioso, che ne erano scaturite. Temi, questi ultimi, che nella Compagnia 
erano stati vietati dal governo prudente dei prepositi generali, ma che nell’espe-
rienza quotidiana non potevano essere sempre ridotti al silenzio da coloro che 
si trovavano a dover albergare nella propria coscienza missionaria una difficile 
convivenza tra messaggio e principi evangelici da un lato, evidente sfruttamento 
e oppressione della popolazione indigena da parte delle autorità e della società 
coloniale dall’altro.

Ancor prima di raggiungere la capitale del Vicereame il primo provin-
ciale del Perù, Jerónimo Ruiz del Portillo, si era fatta un’idea precisa della fina-
lità che aveva portato l’Ordine ignaziano in quelle terre lontane: 

“porque entiendan las nuevas plantas [= gli indios] qué pura es la Iglesia y su 
doctrina y ejemplo y cómo no es avarienta ni deshonesta ni amiga de disensiones, 
porque acá no se trata ni piensan que hay confesar ni hacer ministerio espiritual, 
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sino a poder de pesos de plata. […] Me parece hay obligación, ne blasphemetur 
nomen Christi inter gentes, venir aquí de próposito la Compañía y poblar todo lo 
descubierto. Pues ¡qué diré de los millones de indios por convertir, que admira y 
nadie se mueve donde no ven claro oro y plata! […] Parece que nuestro Instituto 
se hizo para reformación de esta necesidad”5.

Ma l’Istituto non aveva scelto in modo compatto su quale fronte schie-
rarsi, sebbene alcuni gesuiti avessero da subito intuito quanto sarebbe stato dif-
ficile muoversi in un mondo che “no sé yo – scriveva il padre López – cómo se 
puede gobernar cristianamente”6.

Nel 1596 i gesuiti di Potosí avevano elaborato una Breve relación de los 
agravios que reciben los indios que hay desde cerca del Cuzco hasta Potosí, 
articolata in ben ventidue capitoli e attribuita da Rubén Vargas Ugarte al padre 
Antonio de Ayanz, che si sarebbe avvalso della collaborazione di un piccolo 
gruppo di confratelli del collegio, fra i quali Diego de Torres Bollo, superiore 
della doctrina di Juli e successivamente primo provinciale della provincia gesui-
tica del Paraguay. Si tratta di una drammatica denuncia delle condizioni di vita 
degli indios nella società coloniale scandita, nei passaggi più terribili, da quella 
disperata constatazione “y así no hallan remedio en parte ninguna”, echeggiante 
il ben più noto “no hay remedio”, che accompagna la rappresentazione del 
mondo andino tra Cinque e Seicento secondo il grande affresco disegnato nella 
Nueva Córonica y buen gobierno di Felipe Huaman Poma de Ayala.  

L’autore anonimo della Historia General de la Compañía de Jesús en 
la Provincia del Perú (1600), che il procuratore Diego de Torres Bollo avrebbe 
portato a Roma insieme con gli Atti della V Congregazione provinciale per 
offrirla al Generale, aveva ravvisato come uno tra i frutti principali della pre-
senza e dell’azione della Compagnia in Perù, “el de defender los Padres de la 
Compañía a los indios de los españoles”, “aunque trabajoso y murmurado no 
poco”7. Stare dalla parte degli indiani, notava il cronista gesuita, avrebbe solle-
vato mormorazioni e odio; ma già in anni precedenti il padre Acosta era stato 
esplicito nell’avvertire i propri confratelli: “nisi pepetuo ac constanter verbum 

5 Jerónimo Ruiz del Portillo a Francisco de Borja, Cartagena de Indias, 2 gennaio 1568, 
MP I, 175-176.

6 Luis López a Francisco de Borja, Lima 21 gennaio 1570, MP I, 368.
7 Historia General de la Compañía de Jesús en la Provincia del Perú. Crónica anónima 

de 1600 que trata del establecimiento y misiones de la Compañía de Jesús en los países de habla 
española en la América Meridional, ed. de F. MATEOS, Madrid 1944, t. II, 406. 
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vitae et curam salutis harum gentium meditemini, vanos omnes vestros conatus 
et telae Penelopes similes prorsus futuros”8. Il padre Ayanz non aveva esitato 
a esaltare il sapere che nasceva dalla pratica missionaria, perché “los que más 
saben … son los que han vivido mucho tiempo entre indios […] que son los 
padres de la Compañía”, ma non quelli che “de ordinario asisten en Lima, que 
es como la orilla de España”, “de donde se sigue que en las consultas que con 
ellos se hacen en Lima podrán decir poco, porque, si no hay mucha experiencia 
y conocimiento destas cosas, con dificultad se dan los medios necesarios para 
remediar los daños que hay”9. Sono, dunque, gli “obreros de indios” coloro che 
possiedono la vera scienza missionaria, “y todos los demás muy poco solamente 
por no haber vivido entre indios”. Il perno di questo sapere è, peraltro, una verità 
scandalosa: “esta gente (indiana) es libre, aunque en el hecho todos son cautivos 
y más esclavos que los negros comprados y traidos de Guinea”10. Ciò comporta 
per gli spagnoli un’obbligazione stretta a restituire loro tutti i beni e le proprietà 
ingiustamente sottratte. La rappresentazione del clamore degli indios derubati di 
ogni cosa e, soprattutto, della vita e dell’anima, la quale sale a Dio per eccitarne 
la volontà di castigo nei confronti degli spagnoli e di liberazione nei confronti 
degli indiani, rievoca da vicino la drammatica denuncia di Bartolomé de Las 
Casas11.

Nella lettera missionaria del 1584 Acquaviva aveva stabilito chiaramente 
che la vocazione gesuitica in Perù si dovesse concretizzare nell’“ayudar a los 
indios, que es el fin que en su misión pretende la Compañía”. Tradimento della 
“formula” e della “finalità” della Compagnia di Gesù avrebbe dovuto, pertanto, 
considerarsi il seguire senza freno i propri gusti e la propria inclinazione a 

“tratar con los de la propia nación, emplearse con gente más civil y política, 
que son ocupaciones donde se halla más consuelo y satisfactión que no trabajo, 
y donde la voluntad menos padesce por hallar en ello menos repugnancia, y el 
sentido halla mejor entretenimiento por la comodidad y gusto del cuerpo y por 
ser la empressa más aparente y vistosa a los ojos humanos […]”12. 

8 J. de ACOSTA, De procuranda indorum salute [1577], edición por L. PEREÑA et al., 
op. cit., 319.

9 Breve relación de los agravios que reciben los indios que hay desde cerca del Cuzco hasta 
Potosí (1596), in Q. ALDEA VAQUERO, El indio peruano y la defensa de sus derechos, Lima 1993, 
330-331.. Il testo è stato pubblicato per la prima volta da R. Vargas UGARTE, Pareceres jurídicos 
en asuntos de Indias (1601-1718), Lima 1951, 35-88.

10 Ibidem, 255.
11 Sulla perdurante influenza del pensiero di Las Casas nel Perù di quegli anni tra i gesuiti, 

I. PÉREZ FERNÁNDEZ, Bartolomé de Las Casas en el Perú, Cusco 1986, 561-576. 
12 Claudio Acquaviva a Baltasar Piñas, Roma 15 giugno 1584, MP III, 449.
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“Que no aya multiplicarse de predicadores de españoles y que nadie se 
excuse de darse a los indios”13, aveva già ammonito qualche mese prima; e lo 
stesso 15 giugno, indirizzandosi a Juan de Atienza, appena scelto per succedere 
nel provincialato a Piñas, scriveva ancora

 “quánto importe el ocuparse nuestros operarios con los naturales de esas partes, 
he querido … replicarlo en la presente, ansí para que entienda V.R. lo mucho que 
yo lo deseo y, como cosa tan encomendada, tome muy a su cargo la execución, 
como para que, viéndose la importancia del negocio, no se pase por ello como por 
aviso común ni se contente V.R. de atender a ello con solo el general cuidado que 
a los demás; antes lo tenga siempre muy antes los ojos […]”.

 Secondo Acquaviva non poteva esserci discussione in merito “para 
gente que professa obediencia”14. Tuttavia non è possibile ignorare un duplice 
problema, del quale Roma sembrava essere ben poco avvertita: da un lato, la 
provincia peruviana andava progressivamente spaccandosi in una lacerante con-
tesa tra due partiti, quello degli “obreros de indios” e quello degli “obreros de 
españoles” – contesa nella quale, peraltro, si rifletteva la spaccatura della società 
coloniale ispano-americana; dall’altro lato, l’imposizione da parte del Generale 
del profilo missionario come unico tratto fondativo e ricapitolativo dell’iden-
tità gesuitica in terra americana mostrava il volto di un governo centrale ferreo 
nell’architettura di principi e di finalità, proposti come nervature portanti di un 
disegno apostolico universale dove il ministero dei poveri era però inteso come 
dimensione ascetica e spirituale e non come testimonianza di una possibile sov-
versione sociale in nome della giustizia e della carità.

Tutto ciò risulta chiaro nella interpretazione del XII canone della V Con-
gregazione Generale15, che Claudio Acquaviva fornisce al provinciale Rodrigo 
de Cabredo, fattosi portavoce dei dubbi espressi in merito dalla VI Congre-
gazione provinciale, canone “que trata – come tornò a precisargli Acquaviva 
– de que los Nuestros no se metan en cosas tocantes a razón de Estado”16. Ai 
dubbi, che vertevano principalmente sul potere o meno rendere pareri al viceré 
circa la fondazioni di città e villaggi in zone soggette alle incursioni ostili degli 

13 Claudio Acquaviva al Provinciale del Perù, Roma 8 aprile 1584, MP III, 383.
14 Claudio Acquaviva a Juan de Atienza, Roma 15 giugno 1584, MP III, 451.
15 Rodrigo de Cabredo a Claudio Acquaviva, Lima 21 dicembre 1600, VII, 195-196. Tale 

canone, riferendosi in modo sintetico alle Costituzioni, stabiliva: “Interdicitur rerum politicarum 
tractatio. P. 6 c. 3 n. 7”, Institutum Societatis Iesu, Florentiae 1892-1893, t. II, 547 ss

16 Claudio Acquaviva alla Provincia del Perù, Roma 31 marzo 1603, MP VIII, 128-129.
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indios non ancora assoggettati17, sulle entradas operate con la forza militare allo 
scopo di conquistare i territori indigeni non sottomessi, infine sulla legittimità 
e sui modi dei repartimientos de indios il Generale rispondeva che il canone 
XII accettava un ruolo attivo per i gesuiti soltanto per la risoluzione dei casi di 
coscienza; pertanto, tutto ciò che non era immediatamente ordinato al profitto 
spirituale di chi chiedeva consiglio avrebbe dovuto considerarsi contrario al suo 
dettato normativo. In modo specifico, ogni consiglio relativo alle modalità di 
conquista dei territori infedeli avrebbe dovuto essere considerato materia esclu-
siva di militari esperti e non di religiosi; per quanto concerneva, invece, la ripar-
tizione degli indios agli spagnoli per il lavoro obbligatorio o la mita mineraria, 
non conveniva in modo alcuno “que … demos [nuestro parecer] ni nos metamos 
en cosas semejantes agena de nuestra professión”. 

Nelle istruzioni inviate il 2 aprile 1603 alla provincia, Acquaviva tornava 
sull’argomento, precisando  che nel rispondere ai casi di coscienza i gesuiti 
avrebbero dovuto cercare di procedere in modo tale che “no resulte perjuizio del 
bien temporal o espiritual de los indios, quanto fuere posible”.  Quanto a “los 
predicadores de españoles, […] de quando en quando en los sermones les den 
(= agli spagnoli) algún acuerdo, con prudencia, sobre los malos tratamientos 
y agravios que hazen a los indios para evitarlos y remediarlos”18. Grande pru-
denza, quella di Acquaviva, quasi reticenza; ma anche chiara discrepanza con 
quanto si apprestava a fare il padre Torres Bollo, procuratore inviato dalla pro-
vincia peruviana a Roma, ma soprattutto ben noto “obrero de indios”, il quale 
alla fine dello stesso anno 1603, già ritornato in Spagna dopo l’assolvimento 
dei suoi incarichi presso la Curia generalizia e in attesa dell’imbarco verso il 
Perù, presentava al Consiglio delle Indie un memoriale contundente circa le 
insopportabili vessazioni alle quali erano sottoposti gli indios del Vicereame, 
sollecitando l’adozione di rimedi tempestivi. Il suo memoriale poggia su un’an-
titesi ben nota ai critici della Conquista, evocativa delle dure condanne espresse 
da Bartolomé de Las Casas nella contrapposizione radicale tra il vangelo, che 
fonda nella carità la ragione primaria della conversione degli indios imponendo 
il fine della loro “conservación y propagación” e “bien espiritual y temporal”, al 
quale ogni altra finalità dev’essere ordinata, e l’oro, “estiércol y cosa vilíssima”, 
che alimenta l’avidità degli spagnoli, li induce a pervertire “ese orden de Jesu 
Christo”, accumulando sul capo della Spagna l’ira divina, come già si manifesta 
nel fatto che 

17 All’epoca si trattava in prevalenza degli Araucani, alle frontiere del Cile, e dei Chirigua-
nes, sulla frontiera boliviana.

18 MP VIII, 138-9.
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“toda la riqueza que de allá viene se malogre y passe por España como por alba-
ñar a las naciones enemigas della, solo quedándole la horrura y suciedad de las 
malas costumbres y abusos que de la abundancia suelen nacer y mayor pobreza 
y necessidades que antes que se descubrieran las Indias. Y la causa es porque 
todo lo que dellas viene, pretium sanguinis est. No sólo de los Indios cuyas vidas 
y sangre cuesta, pero también de Jesu Christo, pues cuesta las almas que con su 
sangre se compraron”19.
  
La sua denuncia colpisce in primo luogo l’esercizio del potere politico e 

amministrativo, che persegue “por fin principal el oro, plata y tesoros de aquel 
Reino, la commodidad y aprovechamiento temporal proprio, de los deudos, cria-
dos y amigos”. Si estende ai vescovi e ai prelati, che dovrebbero essere scelti 
non tra coloro che ambiscono dignità e prebende, ma tra coloro che ne rifug-
gono come ai tempi della Chiesa primitiva, riservando la titolarità dei benefici 
ai “curas de Indios que aviéndolo sido muchos años con zelo y edificación y 
quedando pobres, tuviessen necesidad de se retirar y descansar”. Rende ragione 
della necessità di non nominare “curas de Indios […] que […] fuessen de acá (= 
Spagna), porque éstos, como no van sino con traça y próposito de bolver ricos, 
ni deprenden las lenguas, ni dan el ejemplo que deven, ni atienden a otro fin que 
al dicho”; occorre piuttosto rivolgersi a “los curas nacidos o criados allá, que 
por lo menos hazen ventaja en saber la lengua y costumbres de los Indios y no 
tener codicia de venir a España”. Anche i funzionari civili e gli encomenderos 
devono essere scelti solo con estrema cura tra coloro che si dimostrano zelanti 
del “bien y conservación de los Indios”. Diego de Torres critica acerbamente 
l’attribuzione della funzione di protector de los Indios al fiscal del Consiglio 
delle Indie20, reclamando il conferimento dell’ufficio “a persona de gran expe-
riencia de las Indias y de gran aprovación”, sottratto a qualsiasi altro compito 
o interesse che non fosse quello della “defensa y amparo” degli indiani, come 
richiesto dalla loro condizione di estrema necessità e somma povertà.

Anche dall’elenco dei remedios emerge una bruciante denuncia contro 
l’oppressione e lo sfruttamento, che gravano sulle popolazione indiane: lavoro 
illimitato nei pesantissimi servizi obbligatori resi agli spagnoli nelle piantagioni, 

19 Memoriale di Diego de Torres Bollo a don Pedro Fernández de Castro, conte di Lemos, 
presidente del Consiglio delle Indie, [Valldolid?] 1603, MP VIII, 462-3. Le citazioni successive 
sono tratte dalle pp. 462, 463, 465, 468, 469, 471, 474, 481, 482. 

20 La carica di protector de los indios fu istituita con cédula real il 17 settembre 1516 per 
iniziativa del cardinale Cisneros e attribuita a Bartolomé de Las Casas; dal 1527 la nomina verrà 
conferita ai vescovi americani. La protectoría venne riorganizzata nel corso della Junta Magna 
(Madrid, 1568) e dal 1570 assegnata a funzionari civili, il fiscal del Consiglio delle Indie in Spagna 
e i fiscales delle Audiencias in America. 
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nelle aziende agricole, negli zuccherifici, nel trasporto di merci, nei tambos; 
salari irrisori per il lavoro prestato nelle miniere, “cosa a que los Indios tienen 
mayor repugnancia, como la más dañosa para su conservación y vida, porque 
apenas sale Indio de las minas que dentro de un año no muera”; eccessive tasse 
e tributi, così che le donne indigene “aborreciendo tener hijos Indios que lleven 
estas cargas, se casan con negros, mulatos, mestizos y zambahigos y estrangeros 
o se amanceban con ellos”; riduzione in servitù presso gli spagnoli fin dai primis-
simi anni di vita con conseguente sradicamento dalle comunità di appartenenza; 
angherie inenarrabili e spoliazioni subite ad opera dei corregidores, “los quales 
son la principal causa de la disminución y destrucción de los Indios; lo qual no 
remediarán leyes ni ordenanças algunas, por buenas que sean y rigurosas” al 
punto che Torres non esita a proporre la soluzione radicale di sostituirli ponendo 
in ogni villaggio “por governador un Indio principal y de entendimiento, que 
hay muchos capaces de semejantes oficios”. Ne consegue un quadro di totale 
destrutturazione delle comunità native e di ogni aggregazione sociale indigena, 
in modo particolare la famiglia, con drammatiche ripercussioni sul piano demo-
grafico: “y assí todas las provincias […] están despobladas y assoladas”. Ne 
risulta, inoltre, l’impossibilità di realizzare qualsiasi ulteriore progetto missio-
nario per l’esemplare negatività delle condizioni riservate agli indios cristiani; e 
ciò, a maggior ragione, dove le entradas fra gli indiani non ancora cristianizzati 
avvengono con la forza delle armi e non confidando soltanto nel “medio fuerte, 
efficaz y suave de la predicación del Evangelio”.

Sembra del tutto evidente che una profonda esperienza del “ministerio de 
los indios” agisse con forza determinante sull’orientamento “politico” dei padri 
della Compagnia nel considerare il “problema indiano” e quindi anche le rela-
zioni con le autorità del governo civile ed ecclesiastico. Se si vuole confrontare 
come l’impegno missionario venisse interpretato a Roma e in Perù e misurare 
la significativa distanza che separava il centro dalla periferia in rapporto all’in-
terpretazione della coscienza missionaria e ai contenuti della missione, i termini 
della questione mi sembrano eloquentemente espressi dai testi esaminati.

L’identità missionaria della Compagnia di Gesù nella provincia peru-
viana appariva, peraltro, chiaramente affermata negli atti della III Congrega-
zione provinciale (1582), dove si sottolineava con vigore la “mucha necessidad 
de missiones largas a partes remotas por ser este el principal fin de la Compañía 
como muy especialmente de la venida de los Nuestros a Indias”21. Aveva appena 

21 Actas de la Tercera Congregación provincial del Perú, Lima 14 dicembre 1582, MP III, 
207.
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lasciato la guida della provincia José de Acosta, che della vocazione missionaria 
della Compagnia aveva fatto il perno della propria azione di governo: “Socie-
tatis autem Iesu, eo potissimum institutae ut in missionibus obeundis per varios 
orbis terrarum tractus Ecclesiae Dei serviat, hoc tam est proprium munus ut nihil 
magis”. Era, per Acosta, quella missionaria una vocazione di portata universale, 
che però si concretizzava in modo eminente “inter nationes indorum, ad quas 
Deo concilianda praecipuo […] studio divinitus [Societas] instituta”, così che 
ogni gesuita avrebbe dovuto riconoscere che “quamdiu sum indorum servus, 
honorificem ministerium meum”. Ciò era, a suo avviso, talmente vero che, “si 
in hac parte vel cesset difficultatibus victa vel desidia torpeat Societas, non mihi 
dubium est quin gravem prae caeteris et Dei et hominum incurrat offensam”22. 

La stessa persuasione traspariva nella richiesta rivolta dalla Congrega-
zione stessa a Claudio Acquaviva affinché “embie socorro de obreros a esta viña 
tan estendida y necessitada y que tiene mucha hambre y deseo de ser ayudada 
y mucha disposición para ello”. La richiesta era seguita da un’ampia rappresen-
tazione dei ministeri svolti dai membri della Compagnia, facendo convergere 
l’attenzione del Generale su un tema cruciale, che presto egli avrebbe assunto 
e convertito in una delle direttive costanti del suo governo: la necessità dell’ap-
prendimento delle lingue indigene, “porque sin lengua [los Nuestros] no pueden 
dexar de ser como mudos y de poco efecto”23. Già prescritta da una cédula real 
del 2 dicembre 1578 e caldamente raccomandata dal padre visitatore Juan de 
la Plaza il 25 aprile 1579 “para que aya copia de obreros para ayudar a los 
indios”24, la conoscenza delle lingue indigene da parte dei gesuiti diventa, nelle 
continue e rinnovate disposizioni di Claudio Acquaviva, oltre che strumento 
indispensabile per l’evangelizzazione degli indiani anche misura dello slancio 
missionario della provincia e del suo fervore nell’adempiere alle finalità proprie 
dell’Istituto ignaziano25.

La V Congregazione provinciale (1594), che rinnoverà l’istanza al Gene-
rale nella convinzione che “indorum salus ab indicae linguae peritia magna ex 

22 ACOSTA, De procuranda indorum salute, op. cit, 308-310.
23 Actas, op. cit., 214. Sulla politica linguistica di Filippo II e del Consiglio delle Indie v. F. 

BORJA DE MEDINA, “El conflicto en torno a la lengua de evangelizacíón y sus implicaciones en 
el virreinato del Perú (siglo XVII)”, in Il Cristianesimo nel mondo atlanticomnel secolo XVII, Città 
del Vaticano 1997, 136-140.

24 MP II, 655-56.
25 La prima disposizione è nella lettera del 21 novembre 1583 al rettore del collegio di Lima 

(MP III, 297). Per l’intera questione, v. A. MALDAVSKI, Recherches sur l’identité missionnaire de 
la province péruvienne de la Compagnie de Jésus (1568-1640), Université Paris X-Nanterre, Paris 
2000, tesi di dottorato, cap. IV.
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parte dependeat”26, era stata preceduta infatti dalla V Congregazione gene-
rale dell’Ordine, che aveva stabilito l’obbligo dell’apprendimento delle lingue 
indigene per tutti i gesuiti delle Indie27. A tale obbligo non potevano sottrarsi 
neppure i superiori, la scelta dei quali avrebbe dovuto tenere conto anche del 
criterio linguistico28. Fin dal 1584 Claudio Acquaviva aveva deciso di riservare 
all’apprendimento delle lingue indigene il terzo anno di probazione, sottoli-
neando come in ogni caso non fosse conveniente “ocupar en govierno, sino con 
urgente necesidad a los que son buenas lenguas y buenos operarios de indios”29. 
Attuando le disposizioni del Generale, il provinciale Juan Sebastián mostrava di 
attribuire all’esercizio di apprendimento linguistico una prevalente valenza asce-
tica: “Eme inclinado a ello por ser parte de humildad en esta tierra el deprender 
la lengua”30. Ciò rivela un importante spostamento del punto di vista dal quale 
considerare l’intera questione. Il fatto è che l’obbligo della conoscenza delle 
lingue indigene, più volte posto da Acquaviva nelle sue istruzioni ai superiori 
peruviani e da lui interpretato come strumento essenziale per l’esercizio del fon-
damentale carisma missionario della Compagnia, si tramutava nella provincia 
peruviana in oggetto di dissenso e contesa, atto a rivelare come esistesse un 
singolare divario tra il carattere “missionario” ad essa attribuito dal governo 
centrale dell’Ordine, specie proprio durante il processo di riorganizzazione isti-
tuzionale ed amministrativo perseguito dal Generale, e l’identità missionaria 
che tale provincia attribuiva a sé stessa in modo conflittuale sia con l’immagine 
e le direttive che gliene venivano da Roma sia con gli interessi locali prevalenti, 
quali maturavano in una compagine religiosa sempre più legata alla prevalente 
dimensione urbana che caratterizzava la società coloniale.

In una lettera al Generale datata 15 marzo 1601 il padre Nicolás Mastrilli 
Durán, superiore della doctrina di Juli, constatava che “los ministerios de los 
indios en las casas donde el Superior no sabe lengua, van con tanta floxedad que 
no parecen colegios de la Compañía”. La conoscenza delle lingue indigene per 
l’evangelizzazione e la pastorale degli indigeni, riconosciuta come  espressione 
qualificante della vocazione e dell’identità missionaria dei gesuiti apriva, però, 
un altro solco netto nell’esercizio dei ministeri dato che 

26 MP V, 604
27 J.W. PADBERG, M.D. O’KEEFE, J. L. MCCARTHY, For matters of greater moment: 

the first thirty jesuit general congregations. A brief history and a translation of the decrees, St. 
Louis, 1994, 211.

28 Respuesta a la Congregación provincial del Perú de 1594, MP VI, 191.
29 Claudio Acquaviva al Provinciale del Perù, Lima 8 aprile 1584, MP III, 384.
30 MP V, 608.
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“en esta Provincia no puede aver paz si no ay igualdad en el trabajo, porque acon-
tesce cada día y cada noche que los que saben la lengua trabajan notablemente y 
los que no la saben, como la ocupación de españoles es muy poca, están todo el 
día estudiando, o en buena conversación con seglares”31. 

Dal Cuzco, il 18 marzo del 1601, il padre Gregorio de Cisneros recla-
mava l’applicazione di ciò che “V.P. tiene mandado, que se den todos al ministe-
rio de los indios”, esigendo che “los Superiores honrren y estimen a los obreros 
de indios ut non vituperetur ministerium nostrum, ni aya un lenguaje que, en 
siendo obreros, los traen apretados y no se haze qüenta dellos, […] y para esto 
convendría … se les ponga en buenos puestos”, garantendo inoltre la presenza 
di un “obrero de indios” nelle congregazioni e consulte di ogni collegio32. Nella 
lettera indirizzata il 12 dicembre 1601 al generale Acquaviva è lo stesso rettore 
del Cuzco, Diego Álvarez de Paz, a far toccare con mano la portata della con-
troversia, documentando lo spirito di divisione e di inquietudine che animava i 
religiosi della provincia. A suo avviso, infatti, la cura pastorale degli spagnoli, 
raccolti nelle popolose città americane dove si trovava a vivere la gente “más 
granada y principal” e dove la Compagnia gestiva i suoi collegi, rientrava nella 
pluralità dei ministeri riconosciuta e garantita dalle Costituzioni dell’Ordine. 
Sottolineando come la missione non dovesse affatto intendersi come un mini-
stero adatto a tutti i gesuiti, perché alimentava in loro “un spíritu tan distraído, 
tam inquieto, tam enemigo de recogimiento y poco aplicado a oración y a 
disciplina religiosa, que quando buelven no ay quien los conozca ni quien los 
endereze”, rivendicava la necessità di un grande  discernimento in osservanza 
al principio che “los que son buenos para estar en los colegios no lo son para 
missiones”, così che “las misiones ni an de ser muchas ni muy frecuentes […] y 
así para este ministerio no son menester muchos sujetos”. 

Per Álvarez de Paz, in Perù, occorreva piuttosto poter disporre di uomini 
di governo, di professori e di religiosi spirituali, capaci di formare buoni predi-
catori e buoni “obreros de los españoles”, tenendo conto del fatto che gli uomini 
di governo non si creano nella fatica del lavoro missionario; gli studiosi “no se 
crían con el manteo en el hombro y andando todo el día de una confessión en 
otra, sino críanse en las celdas sobre los libros y ocupados en cosas de letras”. 
Senza uomini spirituali “esta Provincia será una parte monstruosa de la Com-
panía”. Senza studiosi “todos saremos idiotas y en los ministerios haremos mill 
yerros”. Senza eccellenti predicatori e ministri per gli spagnoli ogni azione nella 

31 MP VII, 278.
32 MP VII, 284, 287, 291.
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vigna del Signore sarebbe stata irrimediabilmente compromessa, sia perché la 
stessa sopravvivenza degli indiani era legata al proficuo accrescimento della 
componente spagnola, sia perché rinunciando all’apostolato tra gli spagnoli la 
Compagnia avrebbe perso ogni credito a vantaggio degli altri Ordini religiosi. 

Obbligando indistintamente tutti i religiosi della provincia all’apprendi-
mento delle lingue indigene, anche in contrasto con le disposizioni personali e 
intellettuali dei singoli, Acquaviva aveva forzato oltre misura la regola dell’ob-
bedienza, perché costringere coloro che hanno talento per gli studi e per il pul-
pito a rinunciarvi “y metellos con indios, es cosa violenta”.  Il rettore del Cuzco 
ha così rovesciato completamente il quadro dell’apostolato gesuitico in Perù 
come immaginato e normato dal Padre generale, ne disconosce i fondamenti e 
priorità, né esita ad attribuire alla politica di governo seguita dall’Acquaviva lo 
sfasamento pernicioso che se n’è avuto nella provincia peruviana, dove “no hay 
hombres de govierno, […] no ay letrados, […] y estamos llenos de idiotas, no 
ay hombres spirituales, ni aun de una mediana oración”; e, d’altro canto, “estos 
padres lenguas […] están tam engañados con esta ordenación y tam ciegos, que 
se persuaden que no ay en qué entender ni cosa que agrade a Dios, sino confesar 
a quatro indieçuelos, […] cosa que parece increíble y es ridícula”.

Ciò nonostante, Claudio Acquaviva restò fermo nelle direttive impartite 
nell’aprile del 1603 all’intera provincia “para que se acuda con más calor al 
ministerio de los indios”, poiché non v’era dubbio che “el fin principal de la 
missión a esas partes es para el empleo [y la ayuda] de los indios”33. Tutti i 
superiori locali e i loro consultori avrebbero dovuto fare di questo fine l’asse 
centrale del loro governo, dandone conto particolareggiato a Roma. Nessun 
gesuita avrebbe potuto essere ordinato sacerdote senza aver appreso una lingua 
indigena, imparandola durante il terzo anno di probazione, nel corso del quale 
gli studenti avrebbero dovuto praticarla nelle letture del refettorio. Qualora l’or-
dinazione avesse preceduto l’apprendimento della lingua, non si sarebbe potuto 
dar luogo all’esercizio di alcun ministero senza il previo adempimento di tale 
obbligo né si sarebbe potuto proporre al Generale per la promozione nei gradi 
della Compagnia chi la ignorasse; se ciò fosse avvenuto, se ne sarebbero dovute 
dare tutte le ragioni, ponendovi riparo con l’impararla in misura sufficiente per 
confessare, predicare e catechizzare. Il 9 febbraio del 1604 Acquaviva rinnovava 
queste disposizioni al p. Pedro de Oñate, rettore del collegio di La Paz. E ancora, 
alla stessa data, ne sottolineava il carattere vincolante al p. Ludovico Bertonio, 
impegnato in Juli nel ministero degli indios e nella sua opera di linguista34. 

33 Claudio Acquaviva alla Provincia del Perù, Roma 2 aprile 1603, MP VIII, 137.
34 MP VIII, 505 e 528.
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L’ascesa di Claudio Acquaviva al supremo governo della Compagnia 
di Gesù costituì una svolta determinante anche per la Provincia brasiliana, le 
cui vicende tra la fine del XVI secolo e i primi decenni del XVII evidenziano 
bene l’intento normativo del Generale. E’ un disegno che si rende esplicito nelle 
istruzioni impartite al visitatore della provincia brasiliana, il p. Diogo de Gou-
vea, che egli nominò non appena eletto al generalato con il compito di verificare 
in Brasile l’osservanza della disciplina religiosa secondo le regole dell’Istituto 
allo scopo di conseguire la piena obbedienza agli ordini provenienti da Roma35. 

La crisi radicale vissuta dal sistema delle aldeias negli anni ’80, la dialet-
tica apertasi tra i collegi operanti in pieno contesto urbano e i villaggi missionari 
che gli stessi collegi avrebbero dovuto contribuire a mantenere, i perduranti 
conflitti determinatisi tra gesuiti e coloni portoghesi in materia di tutela della 
popolazione indigena dagli eccessi del lavoro forzoso e obbligatorio al quale 
gli indios venivano costretti condussero la Provincia brasiliana ad un complesso 
negoziato con Roma, dove lo scontro tra modello normativo, controllo gerar-
chico e realtà locale trovava un arduo luogo di mediazione proprio nell’elabo-
razione di un nuovo regolamento per le aldeias messo in cantiere dallo stesso 
Acquaviva. Il testo36 concordato nel 1586 tra la Curia generalizia e i superiori 
locali, unitamente con le conseguenze della sua applicazione, disegnano un 
complesso terreno di trattative tra l’“ortodossia” romana e il “realismo aposto-
lico” dei gesuiti del Brasile. La collaborazione di questi ultimi con le autorità 
politiche portoghesi nonché il sostegno da loro offerto alla politica indigenista 
della Corona37, che intendeva esplicitamente fare dei gesuiti gli strumenti pri-
mari di garanzia dell’applicazione delle leggi del 1595-96 emanate per togliere 
alle razzie schiavistiche dei coloni portoghesi ogni connotato di “guerra giusta” 
e per favorire la pacificazione degli indiani e la loro discesa dalle province 
dell’interno alle aldeias costiere rette dai gesuiti, non incontrarono affatto il 
gradimento del Preposito Generale. 

35 Instrucción particular para el P. Cristoval de Gouvea Visitador del Brasil [Roma, luglio 
1582], cit. in S. LEITE, Historia de la Compañía de Jesús no Brasil, Lisboa-Rio de Janeiro 1938-
1950, vol. II, 490.

36 Confirmação que de Rouma se enviou à Província do Brasil de algumas cousas que o P. 
Cristóvão de Gouveia Visitador ordenou nela visita do ano de 1586. Questo testo, inedito, custodito 
nell’Archivum Romanum Societatis Iesu (Roma), Bras. 2, fol. 140-149, è stato ampiamente com-
mentato in Ch. de CASTELNAU L’ESTOILE, Les ouvriers d’une vigne stérile. Les Jésuites et la 
conversion des Indiens au Brésil, 1580-1620, Lisbonne-Paris 2000, 81-140.

37 G. THOMAS, Die portugiesische Indianerpolitik in Brasilien 1500-1640, Berlin, 1968 
(trad. port. Política indigenista dos Portugueses no Brasil 1500-1640, São Paulo 1982).
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Filippo II aveva designato i gesuiti quali strumenti principali per l’opera 
di pacificazione e di tutela delle popolazioni indigene: “Me pareceo emcarregar 
por hora, em quanto eu nom ordenar outra cosa, aos Religiosos de la Companhia 
de Jesus o cuydado de fazer deçer este gentio do sertão, e o enstruir nas cousas 
de religião xrãa, e domesticar, emsinar, e encaminhar no q convem ao mesmo 
gentio, assi nas cousas d su salvação, como na vivenda comun, e tratamento 
com os povadores, e moradores daquellas partes […]” (Lei de 26 de Julhos de 
1596 sobre a libertade dos Indios). Le nuove leggi della Corona suscitarono nei 
gesuiti brasiliani grandi speranze di potere rivitalizzare il sistema missionario 
incentrato sulle aldeias inserendo queste ultime nella pianificazione ammini-
strativa prevista da Lisbona, ma la Curia generalizia non condivise affatto il 
parere del provinciale Pero Rodrigues. Erano quelli gli anni nei quali l’Ordine 
ignaziano albergava al suo interno una profonda controversia circa i rischi di 
“secolarizzazione” comportati da attività troppo inserite nell’ordine temporale e 
combatteva, fra molte tensioni, per restaurare lo spirito originale della Compa-
gnia. In Brasile i divieti del Generale colpirono l’assunzione da parte dei mis-
sionari di qualsiasi ruolo o funzione legata al governo temporale delle aldeias, 
in particolare la stipula di contratti di acquisto o di vendita, la gestione dei salari 
corrisposti dai coloni portoghesi agli indiani reclutati come manodopera negli 
engenhos e l’amministrazione della giustizia, che comportava anche l’irroga-
zione di pene temporali38: “solamente que vemos que los Padres attiendan al 
bien spiritual de los Indios y lo temporal lo dexen a los ministros del Rey porque 
si no se hiziere esto no avra paz”39. Roma rifiuta che la missione gesuitica si 
comprometta con la politica coloniale. 

Non sarebbe comprensibile il duro atteggiamento di Acquaviva nel 
denunciare l’agire dei Padri brasiliani quale indebita commistione nelle que-
stioni del governo temporale, se non lo si leggesse anche come espressione del 
suo voler sottrarre fin nella più lontana periferia la Compagnia di Gesù a qual-
siasi possibile, indesiderato controllo o strumentalizzazione da parte di Filippo 
II, in una stagione particolarmente tormentata dei suoi rapporti con il Sovrano 
che aveva riunito in sé le corone di Spagna e Portogallo. 

La querelle tra Provincia brasiliana e governo centrale della Compagnia 
sullo statuto e la sorte delle aldeias (e, pertanto, del processo di evangelizza-
zione e delle sue modalità) rappresenta un laboratorio interessante per lo studio 
della relazioni tra centro e periferia dell’Ordine ignaziano sotto il mandato auto-

38 ROMA, Biblioteca Nazionale Vittorio Emanuele II, Fondo Gesuitico 1255 (10), Brasilia, 
Ordinationes Provinciae 1573-1614. Ordens de Roma tiradas di libro donde estão copiadas […].

39 Ibidem.
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revole (e autoritario) di Acquaviva. La riapertura della discussione in occasione 
della convocazione della Congregazione provinciale del 1604 e il compromesso 
infine raggiunto testimoniano gli esiti dell’accorto pragmatismo con il quale il 
Provinciale Pero Rodrigues aveva cercato di decontestualizzare tutto il dibat-
tito sulle aldeias dall’orizzonte della disciplina e della fedeltà all’Ordine, dove 
aveva voluto confinarlo il Generale, per ricontestualizzarlo nella complessa 
realtà politica, economica e sociale della colonia e dei rapporti con la Corona40. 
Di fronte all’inobbedienza fattuale dei gesuiti del Brasile nei riguardi delle diret-
tive impartite da Roma circa il necessario abbandono dell’amministrazione tem-
porale delle aldeias, Acquaviva insisteva sottolineando che se la Compagnia si 
ritrovava ad esercitare una così grande giurisdizione sugli indiani non era perché 
potesse o volesse farlo, ma perché non ad altri se non ai gesuiti osavano affidarsi 
quelle miserevoli genti quando scendevano dalle foreste fino ai villaggi costieri. 
Con un sottile e niente affatto ingenuo dosaggio di parole il Generale decide 
di mantenere la sua opposizione di principio: da un alto, infatti, egli afferma 
di voler tacere gli “scrupulos et incommoda” originati dalla commistione dei 
missionari nel governo temporale delle aldeias, sebbene “timendumque sit ne 
maiora in dies experiamur”; dall’altro, però, obbliga il padre provinciale a ren-
dere noto al governatore generale e al vescovo, ogni qualvolta dovesse trattarne 
con loro le questioni inerenti, che “illicitos nos semper habuerit haec temporalis 
indorum cura”. Se dunque Acquaviva sembrerebbe accettare che la condizione 
di debolezza degli indigeni sia ragione sufficiente per transigere sulla stretta 
applicazione delle regole della Compagnia, egli accolla però ai suoi religiosi 
l’onere di rappresentare alle autorità civili ed ecclesiastiche della colonia pro-
prio quelle ragioni, che maggiormente li avrebbero messi in difficoltà sottopo-
nendo alla discussione – ed eventualmente alla censura – le condizioni stesse di 
sopravvivenza delle loro opere.

Questo tipo di conflittualità centro-periferia (con tutte le sue molteplici 
implicazioni) investe altri tipi di problematiche legate al profilo missionario 
della Compagnia di Gesù in Brasile. Come già indicato per il Perù, anche 
in Brasile negli anni del generalato di Acquaviva s’impone la questione del-
l’apprendimento delle lingue indigene. La prima generazione missionaria, 
rappresentata da Jose de Anchieta41 e Manuel da Nobrega, aveva considerato 

40 CASTELNAU L’ESTOILE, “Les ouvriers d’une vigne stérile”, cit., 272-285.
41 Giunto a Bahia nel 1554, è l’autore della prima grammatica della lingua tupi, redatta con 

ogni probabilità entro il 1556, Arte de gramática da lingua mais usada na costa do Brasil, Coimbra 
(H. A. VIOTTI, Anchieta, apóstolo do Brasil, São Paulo 1980), ma pubblicata solo nel 1595, proba-
bilmente proprio nel quadro di attuazione delle direttive acquaviviane.
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l’uso della lingua tupi uno strumento indispensabile per l’evangelizzazione e la 
pastorale indigena; ma la crisi delle missioni degli Anni Ottanta aveva portato 
a un chiaro decadimento dell’impegno linguistico. La martellante insistenza di 
Acquaviva per ottenere il pieno adempimento delle direttive della V Congrega-
zione generale in materia, obbligando tutti i gesuiti operanti in Brasile, nessuno 
escluso, all’apprendimento della lingua indigena, rivela una tensione interna e 
una resistenza alle sue direttive, che vanno sicuramente oltre le giustificazioni 
avanzate dai padri della provincia e dallo stesso visitatore adducendo motivi 
di età, di difficoltà di apprendimento, di indisciplina. Come in Perù, anche in 
Brasile la questione della lingua nasconde in realtà l’esistenza di una profonda 
controversia sui ministeri propri della Compagnia in una società come quella 
coloniale, dove l’opera di cristianizzazione degli indigeni comportava una scelta 
di parte che ripugnava a coloro che si riconoscevano, invece, come organici alla 
società iberica trapiantatasi oltreatlantico e dove, inoltre, dedicarsi all’opera di 
conversione di genti tanto “barbare” sembrava impedire la coltivazione di quella 
dimensione intellettuale, che era già considerata come distintiva e propria della 
vocazione gesuitica.

L’ottica romana del generale Acquaviva distingueva e contrassegnava le 
province del Perù e del Brasile come per essenza esclusivamente e radicalmente 
missionarie, terreno d’incarnazione della vocazione originaria e costitutiva 
dell’Ordine ignaziano per l’edificazione dell’intera Compagnia; ma non così 
vedevano sé stesse le due province, disposte – e non senza contrasti – a formare 
al proprio interno un corpo specializzato di missionari, ma per tutto il resto aspi-
ranti ad essere a pieno titolo partecipi con le loro attività apostoliche di quella 
società ibero-americana fatta di spagnoli, portoghesi e creoli, che si costruiva e 
si consolidava come una proiezione oltreatlantico della società metropolitana. 
È sicuramente a queste contraddizioni che il padre visitatore Gouveia faceva 
riferimento quando, all’indomani del suo arrivo, scriveva al Generale di avere 
incontrato le maggiori difficoltà con i molti “que de allá vinieron los annos pas-
sados porque como no tienen vocación del Brazil, no deprenderon la lengua ni 
se han acomodado a la tierra”42. Ed è qui, inoltre, che s’incardina la questione 
controversa e ambigua del reclutamento locale di gesuiti fra i creoli, in Brasile 
come in Perù, da destinare prioritariamente all’attività missionaria, liberando da 
tale apostolato la maggior parte dei gesuiti spagnoli e portoghesi: reclutamento 
fortemente contrastato dal precedente preposito generale Everardo Mercu-

42 Lettera del 31 dicembre 1583, cit. in CASTELNAU L’ESTOILE, Les ouvriers d’une 
vigne stérile, cit., 154. La sottolineatura è mia.
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riano per poi diventare questione incandescente proprio durante il generalato di 
Acquaviva43.

Il problema della specificità e della spiritualità della vocazione missio-
naria gesuitica si ripropone anche nella delicata questione dell’autosufficienza 
economica dei collegi del Brasile, tenendo conto che ad essi spettava l’onere di 
provvedere in gran parte al sostegno economico delle missioni. Fin dall’inizio 
la Corona portoghese aveva concesso ai collegi brasiliani consistenti privilegi 
fiscali per commerciare in Portogallo i pani di zucchero ricevuti come donativi, 
creandosi così un’importante attività commerciale non priva di vantaggiosi 
risvolti speculativi. Ben presto i superiori della provincia brasiliana comincia-
rono a chiedere a Roma l’autorizzazione per entrare in modo più consistente nel-
l’economia coloniale dello zucchero, non più soltanto come commercianti bensì 
come produttori, trasformandosi così in veri e propri senhores de engenhos44. 
La trattativa con il Padre generale fu lunga e complessa implicando per i gesuiti 
questioni cruciali e controverse come il voto di povertà, il possesso di schiavi45, 
la compromissione negli affari temporali, il risentimento e l’ostilità dei coloni 
portoghesi, che accusavano i gesuiti non solo di sottrarre loro la manodopera 
indigena necessaria con la scusa dell’evangelizzazione, ma anche di abusare dei 
loro privilegi per praticare una dannosa concorrenza sul piano della produzione 
e del commercio. L’azione di governo di Acquaviva si dibatte tra i diversi poli 
rappresentati dall’imposizione normativa, dal modello di spiritualità prescelto, 
dalla coltivazione di un’immagine della Compagnia che implica anche quella 
della propria autorità. Roma è più forte nell’affermare i principi; la provincia 
brasiliana più efficace nel difendere la pratica e l’interesse di corrispondere alle 
logiche politiche ed economiche che reggono la realtà coloniale. Il dibattito 
centro-periferia si rivela, così, di grande utilità per storicizzare e dialettizzare 
gli scritti del Preposito generale sull’identità e lo spirito missionario della Com-
pagnia stessa, per disegnare in modo più appropriato il quadro reale del suo 

43 Su questo tema, relativamente al Perù, mi permetto di rinviare al mio contributo in corso 
di pubblicazione “Como ese nuevo mundo está tan lexos destas partes”. Strategie e politiche di 
governo della Compagnia di Gesù nella provincia peruviana (1581-1607), in P. BROGGIO, F. 
CANTÙ, P. A. FABRE, A. ROMANO (a cura di), I gesuiti ai tempi di Claudio Acquaviva. Strategie 
politiche, religiose e culturali tra Cinque e Seicento, Morcelliana, Brescia (2005), che riprende in 
parte e amplia il presente testo. 

44 C. de CASTELNAU L’ESTOILE et C. A. de MOURA RIVERO, “Une mission glorieuse 
et profitable”. Réforme missionnaire et économie sucrière dans la province jésuite du Brésil au 
début du XVIIe siècle, “Révue de Synthèse” cit., 335-358.

45 Sul tema, v. più in generale C. A. ZERON, La Compagnie de Jésus et l’institution de 
l’ésclavage au Brésil: les justifications d’ordre historique, théologique et juridique et leur intégra-
tion par une mémoire historique, thèse de doctorat, Paris, EHESS, 1998.
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governo, delle risposte e delle resistenze suscitate. Roma imposta la questione 
nei termini dell’identità gesuitica e del fervore spirituale; i Padri della provincia 
brasiliana, con una visione più pragmatica, cercano di mantenere il loro ruolo e 
la loro influenza sulla società coloniale. 

L’interpretazione dell’identità missionaria della Compagnia da parte di 
Acquaviva si è iscritta nel progetto di accentramento del potere, che ha sorretto 
tutta la lunga stagione del suo generalato. Nelle complesse relazioni che tale 
interpretazione ha intrattenuto con la realtà effettuale delle missioni lontane, 
essa si presenta come un solco profondo che attraversa l’intero governo ultra-
trentennale di Claudio Acquaviva, il più lungo nella storia della Compagnia, 
restituendoci il senso drammatico di una gubernatio spiritualis, radicata in 
una rigorosa concezione della centralità del ruolo del preposito generale quale 
custode e difensore dell’autenticità e dell’originalità dell’Istituto ignaziano, che 
Acquaviva ha rimodellato con un’opera di codificazione senza precedenti. 
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1. Las Congregaciones Marianas: sus orígenes.

Las Congregaciones Marianas han constituido una de las aportaciones  
más importantes de la Orden Ignaciana al culto mariano, y su posterior reorde-
nación y reestructuración podría considerarse la base de las Comunidades de 
Vida Cristiana que han surgido desde finales de los años sesenta del s. XX1. 

Estas Congregaciones las podemos definir, de acuerdo con el Diccio-
nario Histórico de la Compañía de Jesús, como «grupos de personas que se 
juntaban, bajo la protección especial de María, para seguir un modo de vida que 
buscaba integrar la fe y virtudes cristianas con la vida y ocupaciones diarias»2.

En cuanto a los orígenes más próximos de estas asociaciones, encontra-
mos algunas semejanzas en instituciones no jesuíticas que aparecieron en Italia 
mucho antes de la fundación de la primera Congregación: nos estamos refiriendo 
a los «Colegios de la Virgen María» y los «Oratorios del Amor Divino»3.

Sin embargo, el antecedente más claro hemos de situarlo en las realiza-
ciones de los primeros seguidores de San Ignacio, concretamente en la Congre-
gación del Nombre de Jesús creada en Parma por parte del Beato Pedro Fabro 
y Diego Laínez en 1540, cuyas reglas prescribían a sus miembros meditación, 

1 S. DE FIORES- S. MEO, Nuevo Diccionario de Mariología, Madrid, 1993, 1371.
2 C. O`NEILL (S.I.) – J. M. DOMÍNGUEZ (S.I.), Diccionario histórico biográfico-temá-

tico de la Compañía de Jesús (T.I), Madrid, 2001, 914.
3 Ibidem.
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examen de conciencia, confesión y comunión una vez por semana y obras de 
misericordia. A partir de aquí se fundó en 1547 la Congregación de los Santos 
Apóstoles en Roma, y posteriormente el P. Jerónimo Nadal creó dos más en 
Sicilia. Así, poco a poco, fueron difundiéndose por toda Italia4.

Se puede afirmar que el verdadero fundador de las Congregaciones 
Marianas fue, sin duda, el P. Jean Leunis5, natural de Lieja, quien, durante su 
período de formación en la Compañía de Jesús, viajó por toda Italia entrando en 
contacto con esas organizaciones anteriormente señaladas, especialmente con 
la creada por Sebastián Carabassi en Siracusa, donde se reunía semanalmente a 
los más fervorosos de sus alumnos para que de un modo especial consagrasen 
algún tiempo a obsequiar a la Virgen María6. Leunis, hacia 1563, decidió hacer 
lo mismo entre sus estudiantes del Colegio Romano, que comenzaron a reunirse 
en ciertos días ante el altar de la Anunciación de María Santísima que existía en 
la iglesia de dicho Colegio, y que acabó por convertirse en la sede de la Congre-
gación. En 1564 se redactaron las primeras Reglas con las que se gobernarían 
los setenta estudiantes que integraban la hermandad que, dado el éxito obtenido, 
tuvo que dividirse en 1569 en una sección de mayores y otra de menores. 

Por tanto, se considera a Jean Leunis como el Padre fundador de las 
Congregaciones Marianas, ya que las hermandades anteriores a la suya solían 
desaparecer con sus promotores o quedar aisladas. Además, la Congregación 
impulsada por Leunis tenía tres elementos que la singularizaban de forma espe-
cial, comenzando por esa nueva orientación mariana (que suponía una consagra-
ción de todos sus miembros a la Virgen); en segundo lugar, por haber sido creada 
en Roma, centro del catolicismo, y concretamente en el Colegio Romano; y en 
tercer lugar por ser una hermandad integrada sólo por jóvenes estudiantes7. Ade-
más, gracias al apoyo de los Papas, el resto de Congregaciones dependientes de 
la Romana fueron las únicas que perseveraron8.

A partir de aquí, estos institutos comenzaron a difundirse por toda Europa 
gracias a la labor del propio Leunis y otros seguidores suyos como el P. Coster 

4 E. VILLARET (S.I.), Cuatro siglos de apostolado seglar. Historia de las Congregaciones 
Marianas, Bilbao, 1963, 11.

5 Sobre la obra de Jean Leunis, vid. J. WICKI (S.I.), Le Père Jean Leunis, S.J. ( 1532-1584) 
fondateur des Congrégations mariales, Roma, 1951.

6 Noticias históricas de la Congregación de la Anunciata, actualmente de la Inmaculada 
Concepción, establecida en esta capital por D. Pedro Sampol y Ripio, congregante de la misma, 
Palma, 1901, 7.

7 R. G. VILLOSLADA (S.I.), Storia del Collegio Romano dal suo inizio (1551) alla 
soppressione Della Compagnia di Gesú (1773), Roma, 1954, 128.

8 E. VILLARET, Cuatro siglos, ed. cit., 4.
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o San Pedro Canisio. Y muy pronto darían el salto hacia las misiones,  hasta el 
punto que el P. Stierli estimaba en unas 2.500 las fundaciones que tuvieron lugar 
entre 1563 y 17739.

No tardaron en extenderse por España: la más antigua parece ser la fun-
dada en 1571 en el Colegio de Montesión en Mallorca10, y más tarde, el 2 de 
noviembre de 1577 el obispo de Barcelona erigía en el Colegio de Belén de 
dicha ciudad una Congregación de estudiantes bajo el título de la Anunciación 
de la Virgen11. De España pasarían a las misiones en América, siendo una de las 
primeras la de México en 1574.

En 1571, el vicario general de la Compañía de Jesús, propuso al frente 
de la Congregación de Mayores del Colegio Romano al joven estudiante Clau-
dio Aquaviva, quien trató de obtener del Pontífice algunas indulgencias con el 
objetivo, no sólo de animar a sus miembros, sino también de conseguir así una 
aprobación pontificia para la dicha hermandad. Efectivamente, el 8 de marzo 
de 1573 las indulgencias fueron concedidas mediante el Breve «Cupientes ex 
officio», y también se comunicaron estas gracias a las otras Congregaciones que 
ya se habían afiliado a la romana, aunque para cada una se expidió un Breve 
distinto12.

 Como a medida que iban surgiendo, todas estas comunidades anhelaban 
obtener las mismas indulgencias que las ya fundadas, se hizo necesario regular-
las de una vez, y el General Claudio Aquaviva consiguió que el 5 de diciembre 
de 1584 el Papa Gregorio XIII, a través de la Bula Omnipotentes Dei, erigiese 
canónicamente como  «Primaria» a la del Colegio Romano, concediendo indul-
gencias especiales tanto a ésta como al resto de las existentes, y colocándolas 
bajo la dirección inmediata del P. General, quien tendría la facultad de erigir 
nuevas Congregaciones y agregarlas a la Primaria con los mismos privilegios13.

En 1587 el Papa Sixto V publicó otras dos Bulas que ampliaban los privi-
legios concedidos por la anterior y, además, confirmaba la autoridad del General 

9 J. STIERLI (S.I.), Devotion to Mary in the Sodality, St. Louis, 1953.
10 Noticias históricas, ed. cit., 9.
11 A.H.N. Clero.Jesuitas. Leg. 161. Exp. 2. Fol. 16v: Informe de don Segismundo Torelló. 

19 de septiembre de 1767.
12 J. A. DE ALDAMA ( S.I.), Breves pontificios anteriores a la Bula Omnipotentes Dei 

a favor de las Congregaciones Marianas, in Archivum Historicum Societatis Iesu, 28 (1959), 
192-204.

13 Letras apostólicas de el Santísimo Padre, y señor nuestro, Benedicto por divina pro-
videncia Papa XIV, con las quales de motu proprio con bula de oro se confirman y amplian las 
indulgencias, gracias y privilegios tanto concedidos por Su Santidad, como por sus predecesores a 
la Congregación de Nuestra Señora de la Anunciación en el Colegio Romano de la Compañía de 
Jesús y a las otras a ella agregadas, y que se le agregarán. Barcelona, 1750.
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para elaborar reglas. Ese mismo año, Aquaviva promulgaba las primeras normas 
comunes, inspiradas en las del Colegio Romano, aunque en la propia introduc-
ción ya advertía lo siguiente: 

«Ha parecido oportuno redactar estos estatutos de manera que sean en lo posible 
comunes a todas las congregaciones unidas a la de Roma, dejando, sin embargo, 
a cada una la facultad de conservar y establecer además sus estatutos particulares, 
según la diversidad de lugares y personas con la aportación del Rector»14.

Como podemos observar, y en ello radicó una de las principales razones 
del éxito de dichas reglas, a pesar de haber unidad y firmeza en los puntos esen-
ciales y comunes, existía una clara intención de flexibilidad y adaptación a cada 
situación concreta, pues es evidente que no era la misma realidad con la que se 
encontraban los congregantes en el sur de Europa que en el centro o norte del 
viejo continente, y muy diferente era aún la situación en las misiones. 

2. Especialización social de las congregaciones 

Uno de los elementos que nos permite diferenciar a unas Congregacio-
nes  marianas de otras es el título bajo el cual fueron fundadas. Como hemos 
visto, la primera de todas, la «Prima Primaria» adoptó el de la Anunciación de 
la Santísima Virgen, y de acuerdo con la Bula Omnipotentes Dei, todas aquellas 
hermandades que quisieran agregarse deberían adoptar el mismo nombre15. Sin 
embargo, Sixto V permitió en 1587 que se erigiesen  «con cualquiera otro Título 
e Invocación»16, seguramente con el fin de no excluir de los privilegios de la 
agregación a aquellas que tuviesen ya otros títulos. De esta manera nos encon-
traremos en adelante Congregaciones bajo distintas advocaciones (la Santísima 
Trinidad, la Buena Muerte…) siendo las más numerosas las que adoptaban 
alguno de los misterios de la Virgen María: Concepción, Asunción, Ascensión, 
Visitación o Natividad. Más tarde, en el siglo XVIII se obligó  a que todas adop-
taran a María como titular para poder gozar de los privilegios de la Primaria17.

Además, otro elemento diferenciador es que cada comunidad solía reco-
nocer por particular patrono a un determinado Santo que supuestamente actuaría 

14 E. VILLARET (S.I.), Cuatro siglos, ed. cit.,  31.
15 Letras apostólicas, ed. cit.,  5.
16 Ibidem., 9.
17 Letras apostólicas, ed. cit., 22.
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como mediador entre los congregantes y la Virgen, como por ejemplo, la Con-
gregación de Estudiantes  del Colegio de Belén de Barcelona, que estaba bajo la 
advocación de la Anunciación, tuvo como patrono a San Dionisio Areopagita, 
y la del Colegio de Cervera adoptó el misterio de la Purísima Concepción y por 
particulares patronos a San Pablo y Santa Catalina18.

Sin embargo, el rasgo más característico a la hora de establecer una tipo-
logía de Congregaciones, es su especialización social.  Hemos visto cómo en 
su origen se trataba fundamentalmente de asociaciones de estudiantes, en las 
cuales se veía concretado uno de los ideales de la pedagogía jesuítica: integrar 
la formación intelectual con la educación moral cristiana19. En las reglas de la 
Congregación de Estudiantes de Barcelona se decía lo siguiente:

El principal intento, y fin desta Congregación, es juntar doctrina, y letras con 
christiana piedad, y devoción; y enseñar a los Estudiantes como han de servir, 
y agradar a Dios Nuestro Señor, siendo buenos para sí, y provechosos al estado 

Eclesiástico, y a toda la República20.

Por lo tanto estas Congregaciones englobaban a aquellos estudiantes 
más sobresalientes en piedad y aplicación, con la finalidad de prestarles una 
especial atención para que profundizasen en sus conocimientos intelectuales y 
alcanzasen la perfección como cristianos a través de la piedad y la doctrina. 
Esta atención especial tenía como objetivo su preparación para la vida pública21, 
pues estos jóvenes eran quienes en un futuro muy próximo estaban destinados a 
ocupar cargos de relevancia en la vida política o religiosa. 

El criterio para la admisión de los estudiantes fue de tipo intelectual y 
piadoso, según se deduce de los estatutos de la hermandad barcelonesa, por lo 
que no parece que la afiliación a las mismas estuviese reservada exclusivamente 
para las élites sociales. En las reglas de esta Congregación se dice que debían 
ser admitidos  los estudiantes aptos para los ejercicios literarios, inclinados a las 

18 J. VEGA SENTMENAT, Relación de la ejemplar vida, virtudes y letras del P. Pedro 
Ferrusola de la Compañía de Jesús, Cervera, 1809, 28. 

19 E. GIL, El sistema educativo de la Compañía de Jesús: la Ratio Studiorum, Madrid, 
1992, 18-25.

20 Reglas y ejercicios de la Congregación de Estudiantes, baxo la protección de la Virgen 
María en su Anunciación, fundada con autoridad Apostólica en el Colegio de la Compañía de Jesús 
de Barcelona el año 1577, Barcelona, 1728. Regla 1ª. 

21 B. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ,  Los Colegios de jesuitas y la educación de la juventud, 
in Historia de la acción educadora de la Iglesia en España ( Vol I), Madrid, 1996, 644-682.
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buenas costumbres, y de edad de catorce años22. Asimismo se impide su adhe-
sión a aquellos que 

por demasiadamente ocupados no pueden asistir, ni observar los institutos, tam-
poco pueden ser admitidos los que no tienen buena fama, para con esto conservar 
el buen nombre de la Congregación23

Por supuesto, uno de los fines perseguidos era utilizar también estas aso-
ciaciones como escuela o cantera de vocaciones religiosas de las que pudiera 
nutrirse la propia Compañía y, de hecho, el número de integrantes que abrazaban 
la vida religiosa fue superior al de los que pasaban a formar parte del clero secu-
lar24. A todos estos efectos, la Ratio Studiorum impulsaba la creación de Congre-
gaciones, cuando en la normativa del P. Rector se le recomienda que «procure 
que la Congregación de Santa María de la Anunciación del Colegio Romano se 
extienda por el suyo25». No es extraño que, como señala Bartolomé Martínez, no 
hubiese escuela de Gramática en la Provincia Jesuítica de Aragón que no contara 
con su Congregación de la Anunciata, constatándose su presencia en Zaragoza, 
Mallorca, Lérida, Valencia, Cervera y Barcelona26.

En muchos casos, como por ejemplo en la Congregación de la Anunciata 
del Colegio Imperial de Madrid, se estimulaba entre los estudiantes su adscrip-
ción a la hermandad a través de la concesión de ciertos privilegios que podían 
adquirir y que les diferenciaban del resto de compañeros que no formaban parte 
de ella, tales como ocupar lugares de relevancia en los actos públicos y una 
mayor benevolencia en las penitencias27.

Hemos visto cómo este tipo de institutos apareció vinculado a los jóve-
nes que estudiaban con los jesuitas, pero como señalaba el P. Astrain, desde 
muy pronto surgió la idea de difundir en otras personas el bien espiritual que 
gozaban esos alumnos, comenzando por expandir esa piedad entre las perso-
nas consideradas más importantes de las ciudades28. Se consideró que para una 

22 A.H.N. Clero. Jesuitas. Leg. 161. Doc. cit., fol.  17
23 Ibidem.
24 F. DE DAINVILLE, L´éducation des jésuites (XVIé- XVIIIé siècles), Paris, 1978, 164.
25 E. GIL, El sistema educativo, ed. cit., 93.
26 B. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Las cátedras de Gramática de los jesuitas en las Uni-

versidades de Aragón, in Hispania Sacra, 70 (1982), 389-448.
27 J. SIMÓN DÍAZ, Historia del Colegio Imperial de Madrid (del estudio de la villa al 

instituto de San Isidro: años 1346-1955), Madrid, 1992, 40.
28 A. ASTRAIN (S.I.), Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de España. (Vol. 

IV), 1913, 783.
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profunda penetración en la sociedad, era necesario un apostolado especializado 
empezando por aquellos individuos que, dada su privilegiada situación, podían 
influir sobre el resto.

Lo cierto es que la especialización a la que hemos aludido comenzó a 
perfilarse fundamentalmente a partir de 1587, cuando Sixto V levantó el obs-
táculo que impedía erigir en un mismo lugar varias Congregaciones distintas, 
dando facultad al General de la Compañía para «erigir en cada uno de sus Cole-
gios, Casas e Iglesias cualesquiera otras Congregaciones, o de Estudiantes sólos, 
o de otros Fieles sólos, o de unos, y otros juntos…»29. 

Fue así como en 1599 apareció en el Colegio de Belén de Barcelona 
una segunda Congregación compuesta por artesanos, mercaderes y caballeros. 
En Madrid, el Colegio Imperial contó desde 1604 con un instituto formado por 
seglares, entre los que llegarían a figurar el propio rey Felipe IV y el príncipe 
Baltasar Carlos desde 164230. 

Por muchos países aparecieron hermandades de nobles, militares, comer-
ciantes, artesanos, sacerdotes etc… Era evidente, como señala Miguel Luis 
López Muñoz, que la pertenencia a unos grupos sociales o a otros determinaba 
capacidades intelectuales, posibilidades de actuación benéfica y disponibilida-
des horarias diversas para llevar a cabo las tareas propias de cada asociación31. 
Así, en el Colegio de San Pablo de Granada se contabilizan hasta cuatro dis-
tintas, con la particularidad de que la hermandad de la Anunciación de Nuestra 
Señora comenzó estando integrada por clérigos y acabó por transformarse en 
una comunidad de estudiantes.

Por tanto, cada clase social tenía una Congregación donde cada individuo 
podía encontrarse en su ambiente aunque, en general, no se llegaba a recluir a 
sus miembros en castas cerradas. Con todo, existieron casos donde la inscrip-
ción era estrictamente limitada, como el caso de la de artes mecánicas de Lisboa 
que descartaba, sin excepción, a miembros de la aristocracia32.

Ahora bien, a pesar de esta diferenciación social, hemos de tener presente 
que los objetivos últimos y las actividades desarrolladas por estos institutos fue-
ron similares: que sus miembros profundizasen en el aspecto religioso para con-
vertirse en perfectos cristianos y, además, en el caso de los estudiantes, que los 
jóvenes adelantasen en sus estudios.

29 Letras apostólicas, ed. cit.,  9.
30 J. SIMÓN DÍAZ, Historia del Colegio, ed. cit., 73.
31 M. L. LÓPEZ MUÑOZ, La Congregación del Espíritu Santo y otras Congregaciones 

jesuíticas de la Granada Moderna, in Archivo Teológico Granadino, 55 (1992), 171-212.
32 E. VILLARET (S.I.), Cuatro siglos, ed. cit., 69.
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3. Organización y funcionamiento

La Compañía de Jesús trasladó el espíritu de único cuerpo de su instituto 
al ámbito de las Congregaciones, de tal modo que sus componentes debían con-
siderarse miembros de una misma entidad debido a la dependencia que todas 
tenían respecto a la Prima Primaria de Roma. 

Tomando como modelo la organización de la Congregación de Estudian-
tes del Colegio de Belén de Barcelona, hemos de señalar que su organización 
interna se caracterizaba por una estructura jerarquizada, donde se reconocía 
como máxima autoridad espiritual al Padre de la Compañía, que gobernaba la 
hermandad y era el que tenía siempre la última palabra. Nada podía realizarse 
sin su consentimiento y, en caso de que debido a sus ocupaciones no pudiera 
asistir a las juntas, otro sacerdote lo sustituiría33.

Junto al Padre se encontraba el prefecto de la Congregación, que velaba 
por el buen funcionamiento de la misma. Una de sus funciones más destacadas 
era procurar que todos los oficiales tuviesen y guardasen sus reglas, y amonestar 
a los que procediesen de forma escandalosa, dando cuenta de ello al Padre en 
casos de especial gravedad. Existía la figura del viceprefecto, que asumía la 
labor del anterior cuando se encontraba ausente34.

Por debajo de estos cargos existían una serie de oficios necesarios para la  
hermandad, tales como los Consultores o Asistentes, cuyo número podía variar 
según la Congregación35, y su tarea consistía en dar su parecer cuando fuesen 
reclamados en asuntos importantes, bien por el prefecto o por el Padre.

Había un Instructor que se encargaba de enseñar las reglas y costumbres 
de la asociación durante dos meses a aquellos que pretendían formar parte de 
la misma. También debía informar al Padre jesuita acerca de la calidad de los 
aspirantes, para ver si convenía o no incorporarlos, pues una de las normas era la 
de excluir a quienes no llevasen una conducta ejemplar en sus vidas.

Los Procuradores o Mayorales tenían a su cargo prevenir todas las cosas 
necesarias para el instituto y su lucimiento durante la celebración de sus fiestas. 
Se encargaban de recoger limosnas y administrar los caudales, anotando todas 
las entradas y salidas de dinero para dar cuenta de ello al final del año36.

Existía un Secretario que anotaba en el Libro de la Congregación los 
nombres de todos los miembros que eran admitidos, los que morían o los que 

33 Reglas y ejercicios, ed. cit.,  Reglas de los Oficiales de la Congregación, Cap. III.
34 Ibidem.
35 En el caso de la Congregación del Colegio de Belén eran cuatro.
36 Reglas y ejercicios, ed.cit., Reglas de los Oficiales de la Congregación. Cap. III
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entraban en religión. También redactaba patentes que acreditaban a sus miem-
bros la pertenencia a dicha hermandad a la hora de trasladarse a otra ciudad.

El Admonitor desarrollaba una función de información y control sobre 
los componentes, pues llevaba cuenta de quiénes faltaban a las reuniones, los 
que no comulgaban, los oficiales que no cumplían sus obligaciones, o los que 
eran negligentes en sus estudios.

El cometido del Enfermero consistía en informarse acerca de los congre-
gantes que se encontraban convalecientes y procurar que sus compañeros los 
visitasen y consolaran en esos momentos de especial necesidad. El objetivo era 
atender, en la medida de lo posible, las necesidades temporales del enfermo y 
fundamentalmente las de tipo espiritual, tales como procurar que recibiese los 
Sacramentos.

El Portero tenía la obligación de llegar el primero y abrir las puertas de 
la Congregación, pero además cumplía con otras tareas: se sentaba junto a la 
puerta y controlaba la asistencia colocando una tabla con los nombres de los 
miembros para que marcasen cada uno el suyo al entrar, impedía la entrada a 
quienes no fuesen congregantes o no tuviesen licencia especial del Padre para 
asistir, y procuraba que no se hiciesen ruidos cerca de la puerta que molestasen 
a los reunidos37.

Por último, los Sacristanes se encargaban de limpiar la capilla, preparar 
el altar, avisar al Padre si faltaba algo para el ornato del mismo, y poner cada 
semana agua bendita a la puerta de la hermandad.

Estos cargos se repetían con pequeñas variaciones en la mayor parte de 
Congregaciones marianas, con la particularidad de la existencia de algunos ofi-
cios exclusivos de los estudiantes, como eran el rector de los filósofos y el de 
los teólogos (que se encargaban de discutir con los ponentes en los actos acadé-
micos que se celebraban) y el censor de estudios, bajo cuya responsabilidad se 
hallaba la organización de dichos eventos38.

Las Congregaciones realizaban diversos tipos de actos a lo largo del año, 
siendo los más importantes las reuniones de carácter periódico a las que debían 
asistir obligatoriamente sus miembros. Si nos atenemos a las normas de la Con-
gregación de la Natividad de Barcelona, el modo de celebrar sus encuentros 
semanales era más o menos como exponemos a continuación. Solían reunirse 
todos los domingos a las tres de la tarde, salvo en los meses de verano que lo 
hacían a las cuatro. Llegado el día señalado, entraban todos en la capilla y reza-
ban para dar comienzo el acto. Cada uno se sentaba donde le correspondía según 

37 Ibidem.
38 Ibidem. Reglas del Censor de los Estudios. Cap. III.
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su cargo, de tal manera que el Padre, Prefecto, Secretario y Consultores tenían 
un puesto preferente. El Padre de la hermandad iniciaba una plática por espacio 
de una media hora que podía versar sobre distintos asuntos y, el último domingo 
de cada mes, sus palabras las dedicaba a reflexionar sobre las propias reglas 
del instituto. Durante la plática, también se daban a los congregantes diversos 
puntos de meditación para que se valiesen de ellos en sus casas apoyándose en 
libros espirituales. A continuación se tomaba razón de los enfermos, se recogía 
limosna y se nombraba a los que esa semana tenían que visitar los hospitales y 
cárceles. Una serie de oraciones y rezos diversos servían para dar punto final a 
la sesión39.

Otro tipo de reuniones son las llamadas Congregaciones particulares, a 
las cuales asistían todos los oficiales de la comunidad, y en la que se deliberaban 
diversos asuntos como la propuesta de nuevos miembros. Este tipo de juntas las 
convocaba el Padre o el prefecto durante la Congregación ordinaria, instando 
a los oficiales a que, una vez finalizada ésta, se quedasen para debatir alguna 
cuestión. De la misma manera, se convocaban las conferencias de gobierno cada 
mes, integradas exclusivamente por el Padre, prefecto, asistentes, admonitor y 
seis de los miembros más experimentados de la hermandad40.

Uno de los actos importantes era el que tenía lugar con motivo de la 
admisión de un nuevo congregante, pues la asociación no era cerrada sino todo 
lo contrario, uno de los objetivos de la misma era la de aumentar el número de 
componentes, tal y como se afirma en sus reglas:

Cada uno procure animar a los que verá aptos para la Congregación, a que entren 
en ella; para lo qual podrá traerlos a ella una, u otra vez, con licencia del Padre, 
u del Prefecto, a fin de que con los buenos ejemplos, que verá, se mueva a entrar 
en ella41

La Congregación de la Natividad exigía a los aspirantes tener cumplidos 
los veinte años de edad, no ser estudiantes de un Colegio donde hubiese her-
mandad ya, y haber asistido previamente a algunas de las sesiones. El prefecto y 
los asistentes tenían que informarse sobre las buenas costumbres del candidato 
y votar su admisión en reunión particular. Una vez hecho esto, comenzaba un 
período de probación de dos meses, finalizados los cuales era propuesto para 

39 Reglas y devociones de las Congregaciones fundadas en las Casas y Colegios de la 
Compañía de Jesús debaxo la protección de la Virgen María Nuestra Señora, Barcelona, 1716, 
113-125.

40 Ibidem, 169-171.
41 Ibidem, 26.
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la Congregación General,  siempre y cuando el instructor ratificase el cumpli-
miento de todas las obligaciones durante ese tiempo de prueba. Al domingo 
siguiente tenía lugar la ceremonia de admisión en la que, arrodillado ante el altar 
del oratorio, el nuevo miembro leía la fórmula de incorporación correspondiente 
y, seguidamente, era abrazado por sus compañeros en señal de bienvenida42. 

Un caso especial de incorporación era el que se realizaba por medio 
de la «agregación», que tenía lugar cuando un congregante se veía obligado a 
trasladar su lugar de residencia a otra ciudad en la que existía alguna de estas 
asociaciones. El interesado debía presentarse ante el Padre de aquélla y hacerle 
constar su condición de congregante mediante la presentación de un certificado 
que previamente se le habría expedido en su instituto de origen. El visto bueno 
del Padre y la inclusión de su nombre en el Libro de la hermandad bastaban para 
que quedase incorporado.

En las Congregaciones de estudiantes, la educación y la formación aca-
démica de sus alumnos era un aspecto que se convertía en primordial, razón por 
la que se consideraban tan importantes los actos de carácter religioso como los 
ejercicios literarios. La Congregación de la Anunciación de Barcelona se dividía 
en dos academias, una de teólogos y otra compuesta por filósofos y estudiantes 
de letras humanas. Todos los meses se tenían conclusiones de Teología y Filo-
sofía en las que el estudiante designado exponía sus argumentos. Además, dos 
veces al año, concretamente por San Dionisio y después de Pascua, estas con-
clusiones eran públicas, pudiendo asistir invitados ajenos a la hermandad para 
poner objeciones y debatir con los ponentes43.

4. El camino hacia la perfección cristiana: obligaciones de los con-
gregantes.

El objetivo que se perseguía dentro de estas asociaciones no era otro sino 
el de adiestrar a sus miembros en el cultivo de la virtud cristiana con el fin de 
alcanzar la salvación y, para lograrlo, los congregantes  debían cumplir con toda 
una serie de preceptos y prácticas religiosas imbuidas de una evidente espiri-
tualidad postridentina. Estas obligaciones las podemos agrupar en dos bloques: 
las de carácter individual y las que tenían que desarrollar en su relación con el 
prójimo, bien fuese con la propia Congregación o con la sociedad en general.

42 Ibidem, 159-169.
43 A.H.N.  Clero. Jesuitas. Leg 161. Doc cit., 17 v-18v.
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Prácticas de carácter individual

En primer lugar la devoción a María era fundamental, se consideraba la 
garantía para la salvación.  Se dice en las reglas que «procuren con todo el estu-
dio posible ser muy señalados en la devoción de nuestra Señora, muy particular-
mente del Misterio, que diere el Título a la Congregación44». A los estudiantes se 
les pedía que tuviesen una especial veneración por la Virgen y tratasen de imitar 
sus virtudes, tales como la caridad, la humildad, la modestia y la pureza.

La devoción mariana se completaba con la respectiva al Santo Patrono 
de cada Congregación, a quien se invocaba como mediador entre los fieles y la 
Virgen, y al cual debían rezar diariamente y comulgar el día de su festividad.

Un segundo aspecto que se consideraba básico para alcanzar la salvación 
era la frecuencia de los Sacramentos, haciendo un especial hincapié en la impor-
tancia de la confesión y la comunión. No debemos olvidar que el sacramento de 
la Penitencia fue presentado en Trento como uno de los elementos más eficaces 
para reformar las costumbres, y esta concepción favoreció la proliferación de 
un gran número de manuales de confesores y sumas de conciencia a partir de la 
segunda mitad del siglo XVI45. En este sentido, en la Congregación de la Nativi-
dad se exigía una confesión general de su vida a quienes querían entrar a formar 
parte de ella, y desde el momento de su admisión, hacerlo una vez al mes como 
mínimo. En cuanto a la Comunión, debían realizarla «en todas las Fiestas de 
nuestro Señor, y nuestra Señora, u en otras, que fueren de Regla46», incluso a los 
estudiantes se les recomendaba hacerlo « de quinze, en quinze días, o a lo menos 
una vez cada mes en el día que será señalado por el Padre Prefecto47». 

 Las prácticas espirituales impregnaban la vida del congregante desde el 
mismo momento en que se levantaba. Por la mañana debía «dar gracias a Dios, 
por los beneficios generales, y particulares; rezando tres vezes el Padre nuestro, 
y tres el Ave María en honra de la Santíssima Trinidad, encomendándose a la 
Virgen Santíssima, al Ángel de la Guarda y al Santo de su nombre48». Además se 
recomendaba dedicar todas las mañanas al menos un cuarto de hora de oración 
mental, tomando algún punto de la vida o pasión de Cristo, valiéndose para tal 

44 Reglas y devociones, ed. cit., 2.
45 J. VERGARA, La jerarquía eclesiástica y su doctrina pedagógica, in Historia de la 

acción, ed. cit., 499-526.
46 Reglas y devociones, ed. cit.,  7-8.
47 Reglas y ejercicios, ed. cit., Regla 2ª.
48 Ibidem, Regla 10ª.
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efecto de algún libro espiritual o de meditaciones, y ayudándose en la dirección 
del Padre de la Congregación para obtener un mayor fruto49.

La obligación de escuchar misa diariamente también era un aspecto 
importante, y aquellos días que no pudiesen asistir a la misma lo compensarían 
con alguna particular devoción. Rezar el Rosario (al menos su tercera parte) y 
dar gracias a Dios durante las comidas eran prácticas necesarias, así como reali-
zar un examen de conciencia antes de acostarse de acuerdo con las instrucciones 
de su confesor.

Los congregantes debían efectuar diariamente alguna devoción, y en los 
días de fiesta incrementarlas, para lo cual era conveniente la lectura de libros 
espirituales o devotos que les recomendase el Padre.

Una de las características de la espiritualidad barroca era la búsqueda de 
la imitación de Cristo a través de la mortificación del propio cuerpo rememo-
rando la Pasión, como medio hacia la purificación y la salvación. En este sentido 
se animaba a los estudiantes tener señalado para cada semana algún ejercicio 
de penitencia, como tener disciplina, llevar cilicio el viernes en memoria de la 
pasión de Cristo o ayunar el sábado en reverencia a la Virgen. No eran prácticas 
obligatorias pero se les advierte que de esta manera «ganarán mucho; y agrada-
rán a Dios nuestro Señor»50.

La mayor parte de estos preceptos (como la comunión, confesión o la 
asistencia a misa) se alentaban entre los congregantes gracias a la posibilidad 
de obtener innumerables indulgencias, que a su vez constituían un incentivo 
para que los institutos fuesen aumentando en número de miembros. No debemos 
olvidar el gran valor  que dichas indulgencias tenían  dentro de una sociedad  tan 
profundamente sacralizada, importancia que se vio acrecentada tras la ratifica-
ción en Trento de la existencia del Purgatorio.

Prácticas en relación con el prójimo 

Para alcanzar la perfección cristiana y lograr sentirse más próximos a 
Dios, tan importantes se consideraban las actividades individuales que hemos 
visto, como otro conjunto  de obligaciones que tenían que ejercer en su relación 
con los demás.

En primer lugar, era característico en las Congregaciones jesuíticas, 
inculcar entre sus integrantes un sentido de compromiso espiritual y también 

49 Reglas y devociones, ed. cit., 8-9.
50 Reglas y exercicios, ed. cit., Regla 7ª.
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social, en forma de activa militancia51.  Los congregantes estaban obligados a 
asistir  a todas las reuniones con puntualidad, tal y como se deduce de las reglas 
de los estudiantes de Barcelona, donde se les mandaba que «procuren todos 
venir a la Congregación, en los días y horas señaladas, y hallarse presentes en 
los exercicios espirituales, o literarios con puntualidad». Aquellas personas que 
faltasen o llegasen tarde debían avisarlo o justificarlo ante el Padre, en caso 
contrario se les podía imponer «penitencia, o mortificación, o aviso, en público, 
o en secreto, conforme se juzgare convenir52».

La obediencia era un precepto constante en las normas de las herman-
dades, y se traducía en un exacto cumplimiento de todas aquellas determina-
ciones que se adoptasen dentro de ellas, exigiéndose una estricta sumisión a los 
dictados del Padre y del prefecto, acatando con prontitud cualquier penitencia 
que le fuese impuesta y aceptando los encargos que se le encomendasen al con-
gregante53.

Junto con la obediencia, otras virtudes que debían cuidar en su compor-
tamiento con los demás eran la humildad, la modestia y la cortesía.  Para evitar 
confusión en las reuniones se ordenaba «guardar en el lugar de la Congregación 
silencio, quietud y modestia», manifestando su parecer sólo cuando se les pre-
gunte. A la hora de argumentar ante los demás lo harían exponiendo sus razones 
sin necesidad de elevar demasiado la voz, y respetando en todo momento a 
aquellos con los que conversaban. A los alumnos de Barcelona se les decía que 
«En el argumentar, o responder, guárdense de gritos descompuestos, y acciones 
inmodestas, y no sean porfiados, sino digan su parecer con llaneza, y propongan 
sus razones con eficacia, y modestia»54

El comportamiento moral de los congregantes tenía que ser intachable, 
debiendo huir de las malas compañías, los juegos, comedias, y lugares de diso-
lución. Son innumerables los consejos que se ofrecían en las normas de las Con-
gregaciones de estudiantes para que éstos no cayesen en el pecado y se alejasen 
del buen camino. Para ello procurarían acompañarse siempre de gente virtuosa 
y evitarían  «ir a ver comedias profanas, y otros dañosos espectáculos, y jue-
gos, especialmente de naipes, y dados, y de hazerse máscaras, o disfrazarse; 
y de arrojar a otros naranjas, o cosas semejantes en la Universidad, ni otras 
partes55».

51 M. L. LÓPEZ MUÑOZ, La Congregación del Espíritu Santo,  ed. cit., 206.
52 Reglas y devociones, ed. cit., 30.
53 Ibidem, 17-20.
54 Reglas y ejercicios, ed. cit., Regla 21ª.
55 Ibidem, Regla 22ª.
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Uno de los elementos básicos de este período fue instruir a los fieles a 
través de ejemplos, para conseguir mudar conductas y excitar la piedad56, de ahí 
la trascendencia que se otorgó en las reglas de estos institutos a la búsqueda de 
la ejemplaridad entre sus miembros. Cada congregante tenía que ser un ejemplo 
para los demás, y esto se conseguía por medio de una serie de prácticas externas 
que vamos a ver a continuación.

En la Congregación de la Natividad se insistía en que sus componen-
tes procurasen «ser muy ejemplares en su vida, y costumbres, frecuentando los 
Sermones, y Divinos Oficios, y lugares píos57». Hay que subrayar la importan-
cia que adquieren los sermones, que se convertirán en uno de los instrumentos 
didácticos de la Contrarreforma, a través del cual se buscaba conmover el cora-
zón de los fieles e incitarles a la práctica de la virtud58.

El amor fraternal hacia el resto de la comunidad debía ser otro de los 
atributos de cada congregante, y se expresaba de distintas maneras: apartándose 
de todas las mínimas ocasiones de discordia, visitando y consolando a aquellos 
que estuviesen enfermos, asistiendo a las misas por las almas de los difuntos 
compañeros o acompañándolos el día de su entierro.

Sin embargo, las actividades que resultaban más ejemplarizantes eran, 
sin duda, las obras de misericordia, que servían a sus miembros como medio 
para alcanzar la propia santificación y perfección y, por otro lado, constituían 
una forma de apostolado concretado en la ayuda espiritual y corporal hacia los 
más necesitados. Entre las diferentes obras de caridad desarrolladas por las Con-
gregaciones destacaron las siguientes:  enseñanza de la doctrina, obras de paci-
ficación, control de la moral, atención a encarcelados y visitas a enfermos de los 
Hospitales.

Enseñar la doctrina cristiana a todos aquellos que la desconociesen era 
una tarea que se recomendaba a los congregantes. De esta manera se recogía en 
las hermandades uno de los objetivos principales de la Reforma Católica: uni-
versalizar la formación doctrinal a los laicos, pues uno de los males que se trata-
ron de corregir desde el propio Concilio de Trento era precisamente la deficiente 
preparación del clero y, por ende, del pueblo en los aspectos doctrinales. Incluso 
existieron algunas cuya actividad exclusiva fue la catequesis, conocidas como 
«Congregaciones de la doctrina». Por ejemplo, en 1598 existía en Ávila una que 

56 J.L. SÁNCHEZ LORA, La histeria religiosa del Barroco en la norma de la historia de 
las mentalidades: reflexiones para una apertura, in Mentalidad e ideología en el Antiguo Régimen 
(vol II) (L. C. Álvarez Santaló - C. M. Cremades Griñán), Murcia, 1993, 119-134.

57 Reglas y devociones, ed. cit., 25.
58 J. VERGARA, La jerarquía eclesiástica,  ed. cit., 520-521.
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se encargaba de invitar y traer a los moriscos a que escuchasen la doctrina que 
explicaban los jesuitas59.

Otra de las buenas obras a que se dedicaban era reconciliar enemistados 
procurando que hiciesen las paces, fundamentalmente cuando las desavenencias 
surgían entre miembros de la propia Congregación, ya que uno de sus preceptos 
era «estar entre sí unidos con el vínculo de la fraterna caridad»60. Pero estas 
prácticas también debían realizarlas entre sus amigos, familiares o conocidos;de 
hecho en la Congregación barcelonesa había una serie de individuos cuya dedi-
cación consistía en sembrar la paz entre el prójimo. Para llevar a buen término 
sus objetivos resultaba fundamental actuar con discreción y conocer bien las 
condiciones de los discordes.

El control de la moral y de las costumbres iba mucho más allá de las 
recomendaciones que se hacían a los congregantes en las reglas. Uno de los 
pecados más perseguidos fue el de la prostitución, tarea en la que destacaron los 
componentes de la Congregación del Espíritu Santo de Granada que predicaban 
y trataban de persuadir a las prostitutas en la puerta de la mancebía con el fin de 
que abandonasen su oficio61.

Las Congregaciones jesuíticas jugaron un papel sumamente interesante 
al hacer de los centros hospitalarios uno de sus principales objetivos para llevar 
a cabo esa práctica de la caridad cristiana. La población solía repudiar estos cen-
tros al considerarlos lugares donde se iba más a morir que a curarse y, de hecho, 
solían albergar a pobres y desarraigados de la sociedad que no tenían medios 
materiales que les permitiesen ser asistidos a domicilio. Las tareas que desempe-
ñaban los congregantes consistían, además de consolarlos con buenas palabras, 
en facilitar la higiene personal de los enfermos, ayudarles a comer, hacer las 
camas, lavar las vajillas etc… La Congregación de la Natividad se encargaba de 
sufragar la estancia de mujeres para que los atendiesen en el Hospital de la Santa 
Cruz de Barcelona62, mientras que los miembros de la Congregación del Espíritu 
Santo de Málaga63 acudían todos los meses a los hospitales llevando regalos a 

59 A. ASTRAIN (S.I.), Historia de la Compañía, ed.cit., 785.
60 Reglas y ejercicios, ed. cit., Regla 20ª.
61 M. L. LÓPEZ MUÑOZ, La Congregación del Espíritu Santo, art. cit., 196-197.
62 M. A. PERELLÓ MENASANCH, El Hospital de la Santa Cruz y la Congregación seglar 

de la Natividad de Nuestra Señora, in Memoria Ecclesiae X. Actas del XI Congreso de la Asociación 
de Archiveros de la Iglesia en España celebrado en Valencia. Parte I., (A. Hevia Ballina) Oviedo, 
1997, 559-575.

63 W. SOTO ARTUÑEDO (S.I.), Estrategias apostólicas de los jesuitas en la Málaga 
Moderna: las misiones populares y las congregaciones de laicos, in Archivo Teológico Granadino, 
65 (2002), Granada, 99.
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los enfermos, y la hermandad de la Anunciación de Granada celebraba por Navi-
dad una comida denominada «la merienda del Niño Jesús» en el Hospital de San 
Juan de Dios de la ciudad, donde aportaban muchos regalos, aves, y dulces64.

La atención a los presos era, junto con la dedicación a los hospitales, una 
de las principales obras de misericordia de estos institutos. Buscaban fomentar 
el hábito de las virtudes morales y religiosas entre los encarcelados, enseñar 
doctrina cristiana a quienes la desconocían, procurar aplacar sus iras y pacificar 
sus ánimos, así como apartarlos de la senda del vicio, y consolar a los arrepen-
tidos. Fueron especial objeto de atención aquellos reos que habían caído en pri-
sión debido a las deudas, de tal manera que los congregantes trataban de lograr 
el perdón de sus acreedores o recogían limosnas para poder sacarlos de allí. En 
este sentido  hay que destacar la labor de la Congregación de la Visitación de 
Sevilla, impulsada por el P. Pedro de León a finales del XVI, cuyos miembros 
trataban de sacar de esa penosa situación a los encarcelados organizando su 
defensa y procurando la rápida tramitación de sus causas65. También se encarga-
ban de acompañar día y noche a los condenados a muerte, desde el momento en 
que se anunciaba su ejecución, consolándolos y preparándolos para una muerte 
santa. En muchas ocasiones visitaban a los familiares después de las ejecucio-
nes, para intentar aliviar el dolor. 

Podemos concluir que las Congregaciones jesuíticas constituyeron uno 
de los medios de adoctrinamiento de los que se sirvió la Orden Ignaciana, adalid 
de la Contrarreforma, para inculcar en una parte importante de la sociedad el 
tipo de religiosidad y de moral emanada del Concilio de Trento. 

Por supuesto también constituyeron un interesante instrumento de con-
trol social, pues no sólo mantenían vinculados a la Compañía a un buen número 
de personas próximas al poder, sino que formaban parte de ellas muchos estu-
diantes que en un futuro estarían llamados a ocupar los principales cargos civiles 
y eclesiásticos.

Pero sobre todo, como bien señala González Lopo66, las congregaciones 
ofrecían un modelo de vida reglado a sus miembros encaminado a convertir-
los en perfectos cristianos, por medio de toda una serie de prácticas religiosas, 
espirituales y caritativas que les permitiesen alcanzar, en última instancia, la 
salvación.

64 M. L. LÓPEZ MUÑOZ, La Congregación del Espíritu Santo, art. cit.,  183.
65 P. HERRERA PUGA (S.I.), Sociedad y delincuencia en el Siglo de Oro, Madrid, 1974, 

167-169.
66 D. L. GONZÁLEZ LOPO,   Un nuevo modelo de espiritualidad laica: las congregacio-

nes jesuíticas y la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en el siglo XVIII, in Universitas. Home-
naje a Antonio Eiras Roel, Santiago de Compostela, 2002, 346.
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Francisco de Borja y Portugal

Enrique García Hernán
Instituto de Historia – CSIC

Introducción

Uno de los aspectos más interesantes y menos conocidos de la vida de 
Francisco de Borja es su relación con Juana la Loca, madre del emperador Car-
los V. La historiografía, secuela de las biografías-hagiografías que se publicaron 
con ocasión de su canonización en 1671, ha ensalzado de tal modo su persona 
que en algunos aspectos ha quedado desfigurada. Ciertamente Francisco de 
Borja (1510-1572) es un personaje que ha merecido la atención de poetas, pin-
tores, escultores, literatos, historiadores, músicos, políticos… porque dejó en 
sus contemporáneos una huella imperecedera por su modo de enfrentarse a los 
problemas de su tiempo, como marqués de Llombay, duque de Gandía, jesuita 
y general de la Compañía de Jesús y también como especial amigo de Juana la 
Loca y bien relacionado con Portugal. En este artículo analizaremos la vincula-
ción con el reino luso, y publicamos en apéndice varios documentos relativos a 
este tema, procedentes del Archivo Romano de la Compañía de Jesús1.

En 1496 los Reyes Católicos preparaban un doble enlace entre Juan de 
España y Margarita de Austria y entre Felipe el Hermoso, señor de los Países 
Bajos, y la infanta española doña Juana, tercera hija de los Reyes, una joven de 
16 años. Doña Juana se casó con Felipe el Hermoso, de 18 años, en Holanda en 
octubre de ese mismo año. Apenas habían comenzado a convivir cuando doña 
Juana se quedó sobresaltada por los continuos amoríos de su esposo, y un ataque 

1 MHSI, Monumenta Borgia VI, (ed. Enrique García Hernán), Valencia-Roma, 2003. Véase 
también E. GARCÍA HERNÁN, La acción diplomática de Francisco de Borja al servicio del pon-
tificado, 1571-1572, Valencia, 2000.
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de celos crónico e incurable se despertó en lo más hondo de su alma. Estos arre-
batos de celos justificados provocaron que poco a poco perdiera la cordura.

Pese a todo, los hijos fueron naciendo. En 1498 nació Leonor; en 1500, 
en la ciudad de Gante, dio a luz a Carlos, futuro emperador. En 1516 falleció el 
rey Fernando el Católico, así que Carlos debía irse a España para hacerse cargo 
del gobierno. 

Con la muerte de Isabel la Católica en 1504 habían arribado a Castilla 
Felipe el Hermoso y Juana la Loca. El problema principal era la enajenación 
mental de doña Juana, legítima reina de Castilla, lo cual creaba una situación 
de inseguridad. No había duda, la reina estaba loca, pues nadie entendía que 
no quisiera enterrar a su marido y que lo llevase siempre consigo. Para colmo, 
Felipe el Hermoso había dejado embarazada a su mujer, de modo que doña 
Juana esperaba un hijo póstumo. La reina dio a luz una hija en Tordesillas en 
1507; le puso el nombre de Catalina, en recuerdo de su hermana pequeña que se 
había desposado con el príncipe inglés Enrique. 

Con la llegada de Fernando el Católico en el verano de 1507, el rey 
ordenó sin dudarlo encerrar a Juana en Tordesillas. Esta decisión fue plenamente 
aceptada por Carlos V. En la cárcel-castillo de Tordesillas quedó la reina bajo 
la custodia de Bernardo Sandoval y Rojas, marqués de Denia (de 1518 a 1535). 
Mientras, Fernando el Católico había adquirido protagonismo político con las 
conquistas africanas de 1508 (Orán, Mazalquivir, Bugía y Trípoli) y la incorpo-
ración de Navarra a la Corona de Castilla en 1515.

En 1510 nació en Gandía Francisco de Borja, bisnieto ilegítimo del rey 
Fernando, hijo primogénito de Juan de Borja, III duque de Gandía. Por tanto, 
Juana la Loca era tía abuela de Francisco de Borja y entre ellos iba a darse una 
relación muy especial.

En enero de 1516 falleció Fernando el Católico, dejando como heredero 
a su nieto Carlos y como gobernador general mientras viviese Juana la Loca. 
Hasta la llegada de Carlos a España, el regente de Castilla fue el cardenal Cis-
neros y el de la Corona de Aragón su hijo natural don Alonso, arzobispo de 
Zaragoza, abuelo materno de Francisco de Borja. Don Alonso (1478-1520) era 
hijo, por tanto, de Fernando el Católico y Aldonza Roig Yvorra. Este don Alonso 
tuvo cuatro hijos de su unión ilegítima y sacrílega con doña Ana de Gurrea: don 
Juan – también arzobispo de Zaragoza a la muerte de su padre –, don Fernando 
– también arzobispo de Zaragoza a la muerte de su hermano –, Ana – que des-
posó con el duque de Medina Sidonia – y Juana, que desposó en 1509 con Juan 
de Borja, padre de Francisco de Borja.

En Tordesillas la reina Juana vivía en un total abandono, tanto que se 
pensaba que no viviría mucho tiempo, como han resaltado los historiadores 
Nicomedes Sanz y Ruiz de la Peña (Doña Juana I en Tordesillas, Valladolid, 
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1984) y Manuel Fernández Álvarez (Juana la Loca, Palencia, 1994). Nadie 
sabía cómo iba a reaccionar Juana ante la noticia de la muerte de su padre Fer-
nando el Católico. Los custodios de la real prisionera temían lo peor, de ahí que 
impidieran su conocimiento. Cuando se enteró, doña Juana preguntó quién era 
el Regente. Como le dijeron que el cardenal Cisneros, quedó algo tranquila, 
pero le vinieron dudas y temores, con lo cual demostró que no estaba tan loca; 
más parece indicar que temporalmente recobraba la lucidez. Cisneros cambió 
los aires que respiraba la cautiva renovando algunos cargos y al frente de la casa 
puso a Hernán Duque de Estrada.

Catalina, que tenía nueve años cuando se enteró de la muerte de su 
abuelo, estaba padeciendo resignadamente las consecuencias de la enfermedad 
de su madre. Su habitación, cercana a la de la reina, no tenía luz. Pero tuvo una 
alegría inesperada con la llegada de un sobrino suyo en 1520. Ese año Francisco 
de Borja fue enviado a Tordesillas como paje de Catalina. Borja recordó siem-
pre que Catalina – tengamos en cuenta que era su tía – fue la primera persona a 
quien él «sirvió». Catalina era tan sólo tres años mayor que Borja y surgió entre 
ellos una fuerte amistad que se prolongó toda la vida.

Después de los primeros pasos en su educación, bajo la supervisión de su 
abuelo el arzobispo de Zaragoza, y tras la muerte de éste, acaecida en 1520 en 
plena crisis agermanada, Juan de Borja decidió pedir ayuda al cardenal obispo 
de Tortosa, Adriano de Utrecht, preclaro humanista preceptor de Carlos V y 
futuro papa Adriano VI (de 1522 a 1523). En Játiva, luchando contra el reducto 
de agermanados, el duque recibió un saetazo en la cara que casi le cuesta la vida, 
quedando desfigurado, y llamado a partir de entonces don Juan el de la Saetada. 
Según el padre de los humanistas españoles, Luis Vives, el golpe fue terrible, 
quedó sumido en la desgracia, y salió adelante gracias a la ayuda de su esposa.

Fue entonces cuando envió a los dos hijos mayores, Francisco y Alonso, 
a la corte. Fueron destinados al palacio-cárcel de Tordesillas. No era Tordesillas, 
sin embargo, un destino cortesano envidiable, como lo habría sido la propia 
corte del César Carlos, y lo habrían merecido los hijos del duque. De todos 
modos, Carlos V contó desde el primer momento con la colaboración de los 
Borja, pues don Francisco entró a servir en la residencia donde vivía Juana la 
Loca con tan sólo once años. El envío fue precedido y acompañado de misivas 
de recomendación a diversos nobles: don Enrique de Rojas, gentilhombre de la 
casa real; don Bernardino Sandoval de Rojas; don Luis de Rojas, su hijo; don 
Álvaro de Luna, capitán de los continos del rey; don Henríquez de Guzmán, 
conde de Alba; don Pedro de Toledo, marqués de Villafranca; don Íñigo Fernán-
dez de Velasco, condestable de Castilla y gobernador adjunto.

Juan de Borja escribió al gran canciller Gattinara, al tesorero general, al 
almirante de Aragón, don Alonso de Cardona; y al duque de Alba, don Fadrique 
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de Toledo, que era el mayordomo mayor del emperador. Así, pues, a pesar de su 
corta edad, su padre le había preparado muy bien el terreno para ser perfecta-
mente aceptado y reconocido por los de su misma nobleza.

Carlos había visitado a su madre en noviembre de 1517, pero Borja no 
estaba allí. En esa primera ocasión pudo hablar largo y tendido con Alonso de 
Aragón, arzobispo de Zaragoza (1478-1520), sobre los posibles matrimonios. 
Juana estaba increíblemente sorprendida por dos acontecimientos: la muerte de 
Cisneros – acaso por la indiferencia del emperador – y las exequias de su difunto 
marido, de cuerpo presente.

Carlos V y Francisco de Borja

En 1522, con ocasión del regreso de Carlos V de España –tras visitar 
Inglaterra, Países Bajos y Alemania–, había llegado a la corte una embajada por-
tuguesa de Juan III. Quería la doble boda de Carlos V con su hermana Isabel y 
la suya propia con Catalina. Entonces se acordó la boda de su hermana pequeña 
con el rey portugués, cediendo en un tema importante: la cuestión de la soberanía 
de las Molucas, asunto que provocará un debate político durante muchos años. A 
cambio de perder la soberanía, el emperador recibiría una compensación econó-
mica. En septiembre de 1522 Carlos V retomó las negociaciones en Tordesillas. 
Francisco de Borja conoció entonces al emperador, cuando tenía 12 años. Fue 
testigo de vista de esa reunión familiar, donde se preparó el perdón general para 
cuantos habían intervenido en las Comunidades, y donde se daba por sentado el 
enlace de su ama Catalina de Austria con el rey Juan III de Portugal, sacándola 
así de su entierro en Tordesillas, situación que culminó en noviembre de 1524, 
en nueva visita del emperador. El pleito con Portugal, que se creía con derecho 
al monopolio de aquella navegación, no se cerró con el tratado de Zaragoza de 
1529, por el que Carlos V cedía sus derechos sobre las islas. Este tratado estaba 
mal visto por Castilla, porque ese comercio rentaba mucho.

Como Catalina de Austria se casó en 1525 con Juan III, las relaciones 
entre Castilla y Portugal se acrecentaron, concertando como instrumento polí-
tico matrimonios endogámicos entre ambas coronas. Así, dos de los nueve hijos 
de Catalina y Juan III, marcaron a causa de los matrimonios la historia de ambas 
naciones. María (1527-1545) fue en 1545 la primera esposa de don Felipe, cuyo 
hijo fue el desdichado don Carlos (1545-1568), y Juan Manuel (muerto en 1554) 
se desposó en 1552 con Juana (1535-1573), la hija de Carlos V, cuyo hijo pós-
tumo fue Sebastián de Portugal (1554-1578). Estos matrimonios entre primos 
hermanos arrastraron consecuencias patológicas conflictivas, con temperamen-
tos difíciles para el ejercício del gobierno. 
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Una de las «víctimas» de esta política fue Juana. Privada de su hija, la 
infortunada viuda vivió todavía 30 años más en su palacio. También perdió a 
don Francisco de Borja, que fue destinado a Zaragoza para proseguir sus estu-
dios junto a su tío el arzobispo Juan de Aragón.

La unión entre ambas coronas tuvo especial importancia por el enlace de 
Carlos V con Isabel de Portugal en 1526. Proyección de esa política de alianzas 
fue precisamente el matrimonio en 1529 de una dama de la emperatriz, Leonor 
de Castro, con Francisco de Borja. De este modo, este matrimonio podía servir 
para apoyar nuevas alianzas, como ocurrió cuando ambos fueron designados por 
Carlos V «camareros» de la princesa María y de don Felipe, aunque Catalina 
de Austria se opuso firmemente a causa del mal carácter de doña Leonor de 
Castro. Así, Carlos V se encontraba con una fuerte alianza con Portugal, pues 
su hermana Catalina era entonces reina de Portugal y, en 1529, su esposa – una 
portuguesa – era gobernadora de Castilla. Carlos V quería dejar bien asegurada 
la Península para afrontar su tarea como emperador. Posiblemente una de las 
claves de la expansión española por Europa fue la alianza – neutralidad – por-
tuguesa, algo que se perdió a mediados del siglo XVII y que ya no se volvió a 
recuperar en toda la Edad Moderna. Pero esa alianza también la quiso ejercer 
con Inglaterra. Así en 1536, cuando se daba por segura la ejecución de Ana 
Bolena, se apuntaba también la posibilidad de nuevas negociaciones: Enrique 
VIII se desposaría con María de Portugal (1521-1577), la hija de Leonor de 
Austria (1498-1558), y María Tudor (1516-1558) con el infante don Luis de 
Portugal (1506-1555), hermano de Juan III.

Para mayor impulso de esa política, el enlace de Francisco de Borja 
vino muy a propósito. Gracias a esto, Borja se relacionó con portugueses que 
tuvieron importancia notable en el Gobierno de Felipe II, como Ruy Gómez de 
Silva, pariente de su esposa Leonor de Castro, con Álvaro Carrillo y con Jorge 
de Melo. Por otro lado, Borja era primo segundo de la emperatriz Isabel, pues 
ambos descendían de Fernando el Católico, bisabuelo de él y abuelo de ella.

Durante estos años doña Juana siguió con interés todo lo que pasaba en 
su familia. Francisco de Borja había vivido con ella cinco años, así que ambos se 
conocían bien, y no debió de sorprender a la reina su enlace con Leonor. Borja 
siguió entonces una carrera ascendente en el mundo de la política y del gobierno 
gracias a la ayuda de la emperatriz Isabel, que no dudó en favorecer a sus dos 
protegidos.

En la Navidad de 1536 el emperador visitó por última vez a su madre. 
Había logrado en ese año el enlace de Margarita de Austria con Alejandro de 
Médici; además, Borja había luchado junto a Carlos V contra los franceses en la 
Provenza. De hecho, Carlos V envió a Borja a Castilla para entregar unas cartas 
personales a la emperatriz, que provocó en su alma un cambio importante y se 
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inclinó. Pero en breve tres muertes cambiaron la vida de Borja. La primera, en 
1539, fue la de la emperatriz que provocó en su alma un cambio importante 
y se inclinó a una vida más espiritual. En 1543 falleció su padre, lo que hizo 
que heredase el título de IV duque de Gandía. La tercera fue la de su propia 
esposa en 1545, de modo que a los dos meses del trance, decidió hacerse jesuita 
debido al influjo que había recibido en Barcelona del padre Araoz, guipuzcoano, 
pariente de Ignacio de Loyola. Antes de ordenarse sacerdote tuvo que dejar a 
toda su familia – 19 hermanastros y 8 hijos – en una buena posición social, con-
dición exigida por Ignacio de Loyola.

En 1552, Borja, ya jesuita, visitó por propia iniciativa a doña Juana la 
Loca en Tordesillas. Enseguida afloraron los recuerdos en ambos. Borja sintió 
lástima, porque no podía hacer nada por ella.

Ignacio de Loyola envió a Borja en misión especial a Portugal en 1553. 
Allí se encontró de nuevo con Catalina de Austria, su antigua ama. Después de la 
misión, Borja fue a visitar a Juana la Loca. Ahora acudía allí por deseo de la pro-
pia demente, que quería saber cómo se preparaba el matrimonio de don Felipe 
con María de Inglaterra; y a su vez, don Felipe le había pedido que la consolara 
en su inminente muerte. Pero el príncipe también quería que Borja librara a 
Juana de sus locuras, e incluso se pensaba que la prisionera de Tordesillas había 
caído en la herejía. Carlos y Felipe estaban preocupados. También la princesa 
Juana pidió la intervención de Borja para que procurase una buena muerte a la 
reina Juana. En 1554 permaneció junto a la reina dos meses. Podemos seguir 
sus actividades gracias a tres misivas que envió a don Felipe. Sabemos que 
Borja fue bien recibido por la reina y enseguida le manifestó las dificultades que 
estaba atravesando. Decía que las «dueñas» que la acompañaban cuando ella 
rezaba le quitaban el libro de las manos, le reñían y se burlaban de sus oraciones. 
Se trataba de una alucinación, y Borja sabía que debía persuadirla psicológica-
mente, más que negando la visión, insistiendo en que las «dueñas» querían que 
rezara. Se debe tener presente que una de las «dueñas» de acompañamiento de 
la reina era la hija de Borja, Isabel (1532-1566), esposa del marqués de Denia, 
que también servía en el palacio en calidad de contino. Borja tranquilizó a la 
reina, asegurándole que, si las «dueñas» hacían aquello serían apresadas por 
la Inquisición bajo la imputación de herejía. La exhortó a renovar su profesión 
de fe. Ella lo hizo y añadió que deseaba confesarse y comulgar, si le quitaban 
aquel impedimento. Se dio orden a las «dueñas» de no presentarse al servicio 
de Juana. En marzo de 1555 la reina cayó gravemente enferma. Sufría crueles 
dolores y lanzaba gritos que se oían por todo el palacio. No quería ver a nadie, ni 
siquiera a su nieta Juana. Borja pudo ablandar a la reina, la asistió varias veces, 
y en sus últimos momentos dice que pudo presenciar cómo recobró la cordura. 
Borja quedó contento, muy satisfecho de su propia actuación. Expiró el Viernes 
Santo, 12 de abril de 1555, a las 6 de la mañana. Contaba entonces con 75 años, 
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de los cuales 48 había pasado en Tordesillas, tras enviudar a los 27. Borja ase-
guró al emperador, sin género de dudas, que su madre había terminado bien sus 
días. Sus últimas palabras fueron: «Jesucristo Crucificado sea conmigo».

Al final de su vida Carlos V hizo saber a su antiguo amigo, virrey de 
Cataluña, que deseaba conversar con él. En octubre de 1556 preguntó por Borja 
al conde de Oropesa, Fernando Álvarez de Toledo. El emperador deseaba saber 
por qué no le visitaba. El conde trasmitió a Borja aquel deseo. Borja se puso en 
camino desde Alcalá. Anidaba en su alma no sólo el deseo de encontrarse con 
su emperador, sino conseguir de él la aceptación de la nueva orden, pues Carlos 
todavía no veía con buenos ojos a la Compañía de Jesús. Borja aprovechó ese 
encuentro para informar «muy particularmente» de las cosas de la Compañía.

Carlos quedó tan satisfecho de las explicaciones que no hubo contradic-
ción ni réplica. Borja y Carlos hablaron durante más de tres horas sobre «cosas 
del servicio de nuestro Señor». Indudablemente hay que entender aquí que trata-
ron de asuntos políticos, lo que ellos entendían por el «bien de la Cristiandad». 
Vendría a la memoria de ambos cuando trabaron amistad en las Cortes de Mon-
zón, primero en 1537 y luego en 1542. Posiblemente también hablaron de la 
«Santa Muerte» de doña Juana.

Felipe II y Francisco de Borja

Las relaciones diplomáticas entre Borja y la monarquía arrancan cuando 
en 1553 los monarcas le solicitaron que fuera a la corte lusa, y se prolonga-
ron cuando Carlos V en 1557 le encomendó una misión diplomática delicada, 
situación que en 1571 se repetirá, pero en circunstancias diversas2. Entre las 
actividades apostólicas del padre Francisco se encontraba la dirección espiritual 
de la princesa Juana – viuda del infante portugués Juan (†1554) –, hermana de 
Felipe II, que Ignacio recibió en 1555 con los votos de la Compañía que hizo 
secretamente. Notemos el paralelismo entre Juana princesa-jesuita en secreto 
y Francisco duque-jesuita en secreto. Fue el resultado natural de una relación 
de amistad y admiración. La jesuita Juana se debatió entre ser gobernadora de 
Portugal durante la minoría de edad de Sebastián o gobernadora de España. La 
segunda opción fue la menos deseada por Carlos V. Sebastián (1554-†1578) 
quedó en Portugal con su abuela Catalina como regente cuando sobrevino la 
muerte de Juan III en 1557. La corona portuguesa había sido humillada por la 
corona castellana. Juana fue gobernadora hasta el regreso de Felipe en 1559; 

2 Francisco RODRIGUES, S.J., História da Companhia de Jesus na Assistência de Portu-
gal, II, Porto, 1939. Trata superficialmente los aspectos políticos.
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Sebastián quedaba separado de su madre por razones políticas beneficiosas a 
España3. 

Sebastián era demasiado pequeño para gobernar; la regencia fue un impe-
rativo. Su abuela Catalina de Austria (1507-†1578) se hizo cargo del gobierno. 
Era una de las mujeres más inteligentes de la Casa de Austria. En 1525 se había 
desposado con Juan III, con quien tuvo nueve hijos, entre éstos, María, primera 
esposa de Felipe II, y Juan, que casó con Juana, la hija de Carlos V, cuyo hijo 
póstumo fue Sebastián4. Catalina hizo cuanto pudo para preparar la sucesión de 
la corona en la persona de Carlos, hijo inadaptado de Felipe II. El César pidió al 
padre Francisco, a quien esperaba impaciente en Yuste, que sondeara el ánimo 
de Catalina y si era posible la convenciera definitivamente para que aceptase el 
plan del emperador: la sucesión5. 

Carlos V informó a su hijo Felipe que había enviado a Borja a Portugal. 
Hubo de darle explicaciones, pues ya no era el rey. Debemos tener en cuenta 
que el embajador de Francia en Portugal debía tratar el casamiento entre una de 
las hijas de Enrique II con el rey Sebastián. Carlos V pidió al padre Francisco 
que desviara ese matrimonio y que Sebastián se casara con una de las hijas de la 
reina de Bohemia, hermana de Felipe.

La misión de Borja ha sido conocida gracias a las cartas que éste envió al 
emperador6. Pero es de más provecho el análisis del encuentro de Borja-Carlos 

3 Sobre la princesa Juana véase Robert ROUQUETTE, Une Jésuitesse secrète au XVI 
siècle, in Études 316 (1957), 355-377; Marcel BATAILLON, Etudes sur le Portugal au temps de 
l´humanisme, Coimbra, 1952, 257-283; Hugo RAHNER S.I., Ignace de Loyola. Correspondance 
avec les femmes de son temps, 2 vol., Paris, 1964.

4 Catalina de Austria (1507-†1578), hija de Felipe el Hermono y Juana de Castilla, hermana 
mayor de Carlos V. Félix DE LLANOS Y TORRIGLIA, Contribución al estudio de la reina de 
Portugal hermana de Carlos V, doña Catalina de Austria. Discurso leído ante la Real Academia de 
la Historia, 2 mayo 1923, Madrid, 1923. C. TORAL, Mujeres de la familia de Carlos V, in España 
Misionera XIV, 56-60 (1958) 347-399. Hace referencia a su abuela Isabel, a su madre Juana, a 
su tía Margarita,  a sus hermanas Leonor, Isabel, María y Catalina, a su esposa Isabel, a sus hijas 
María, Juana y Margarita, y a sus nueras María Manuela y María Tudor. Falta todavía una biografía 
que ponga de relieve las relaciones Borja-Catalina de Austria. Sobre Sebastián, siguen vigentes las 
obras de José María Queirós VELLOSO, Estudos históricos do século XVI, Lisboa, 1950, y su Dom 
Sebastião (1554-1578), Lisboa, 1935; Alfonso DANVILA Y BURGUERO, Felipe II y el rey Don 
Sebastián de Portugal, Madrid, 1954, 204-228, aunque están bien documentados, especialmente en 
el AGS, no abordan directamente la participación de Borja. 

5 AGS. E. 128, 323. Carlos a Felipe II, Yuste, 8 agosto 1557, en Corpus documental de 
Carlos V, (ed. por Manuel FERNÁNDEZ ALVÁREZ), 5 vol., Salamanca, 1973-1981, IV, 341.

6 Las cartas están fechadas el 6 y 12 de octubre de 1557 desde Lisboa. Los origininales 
en AGS. E. 58 y 60. El primero en editarlas fue Louis Prosper GACHARD, Retraite et mort de 
Charles-Quint au monastère de Yuste, 3 vol., Bruxelles 1854-1855, II, 255 y 366; y de él Borgia III, 
304-106 y 307-310, pero publicación parcial, pues Gachard omitió la última parte de la carta del 12 
de octubre.
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V. Es precisamente Carlos V quien lo narra a su hijo Felipe. Respecto a la suce-
sión en la persona del infante Carlos, Catalina no tenía dificultad y para mayor 
seguridad publicaría una pragmática que ya estaba aprobada por el consejo real 
de Portugal. En lo del matrimonio de una hija de Enrique II con Sebastián, la 
regente Catalina no se había propuesto nada; y en cuanto al matrimonio con una 
hija de la reina de Bohemia le parecía bien, que era bueno que se llevara a Por-
tugal la candidata siempre que fuera de la misma edad o poca más que la del rey. 
Una vez terminado el encuentro, Carlos V pidió a Borja que fuera a Valladolid 
para que diera cuenta de todo a Juana de Austria7.

Entre 1559 y 1561 la estancia en Portugal estuvo enmarcada por su 
refugio en San Fins, un antiguo monasterio benedictino, a las orillas del río 
Miño, monasterio que en 1548 fue unido al colegio de Coimbra. Su amistad con 
Catalina de Austria, a quien deseba servir hasta la muerte, estaba bien asentada. 
Cuando hubo de acudir a Roma – alejándose así del peligro inquisitorial – envió 
una misiva a la reina. Ocurriera lo que ocurriera siempre la escribiría, porque 
se lo debía por los muchos favores recibidos. Eran años duros, por eso observó 
que, según andaban los tiempos, era preciso que grandes y pequeños despertasen 
para ayudar a la sede apostólica, tan cercada de enemigos8. 

Al cabo de los años, Borja se identificó plenamente con el espíritu misio-
nero portugués. Se le llenaba la boca cuando hablaba de las Indias portuguesas, 
era una de sus mayores alegrías. En un sermón con ocasión de su beatificación 
se dijo que Borja había nacido para dar vida a Brasil. No es extraño que dijera 
a la emperatriz María de Austria que sentía gran alegría al saber que en esas tie-
rras se estaba convirtiendo mucha gente gracias a los jesuitas que allí iban como 
misioneros. Era tanta su alegría que no dejaba de hablar de ello. Además sentía 
un orgullo especial. Cuando llevó unos cuantos jesuitas destinados al Brasil al 
papa para que les diera la bendición, el padre Francisco y los demás jesuitas 
contagiaron el ambiente con el aire misionero que respiraban. El pontífice dijo 
abiertamente que tenía ganas de irse con ellos por el gran fruto que allí se hacía y 
por el poco que en Europa se esperaba. Borja en este último punto se lamentaba. 
Decía, con dolor, que ese poco fruto no era porque el pastor dejara de cuidar las 
ovejas, sino por haberse éstas vuelto lobos contra su pastor9.

7 AGS. E. 128, 331. Carlos V a Felipe II, Yuste, 31 marzo 1558, en Corpus documental 
de Carlos V, IV, 411-415. De esta carta de Carlos a Felipe también trata GACHARD II, lxxi, luego 
copiada en nota en Borgia III. 

8 AN Tombo. Gabeta 20, maço 15, nº. 25. Borja a Catalina, Roma, 3 octubre 1561, en As 
Gabetas de Torre do Tombo, X, Lisboa, 1974, 293.

9 ARSI. Germ. 106, 203. Borja a María de Austria, Roma, 4 diciembre 1566.
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Todavía en enero de 1571, justo unos meses antes de partir de Roma, 
comunicó con gran familiaridad al arzobispo Borromeo que los avisos recien-
temente llegados sobre las Indias se habían impreso en Roma. Borja le enviaba 
una copia porque sabía que al ver las noticias se consolaría mucho10.

En 1570 Borja pidió una recomendación para un criado de la cámara del 
papa. Se trataba del portugués Eliseo de Portugal, hermano de Aldonza de Por-
tugal, mujer que fue de Diego de Castro, un soldado que había servido muchos 
años en África, a quien el rey Juan III le había prometido hacer merced, truncada 
con su muerte. Diego dejó en la ruina a su mujer e hijos. Eliseo pensaba que 
Borja conseguiría alguna ayuda para su hermana Aldonza. En efecto, el padre 
Francisco escribió al padre Câmara, y a su hijo, el embajador Juan de Borja, para 
que buscaran esa subvención11.

Borja pidió a Sebastián algunas mercedes para los embajadores portu-
gueses en Roma. Así con Fernando de Meneses, que favoreció cuanto pudo a la 
Compañía mientras estuvo en Roma, concretamente un bula para actuar contra 
los apóstatas12. Otra intercesión fue con el doctor Antonio Pinto, de quien dijo 
que ningún príncipe tenía en la corte romana un agente de más inteligencia y 
diligencia, y tan especialmente querido por los papas. Pidió para él una pen-
sión de 500 ducados sobre las rentas de un obispado que por esos momentos 
vacaba13.

En los inicios de 1567 había surgido una disputa diplomática en Roma 
sobre un problema de protocolo respecto a la precedencia de los embajadores 
portugueses y polacos. Borja pudo comprobar cómo el embajador portugués, 
gran benefactor de la Compañía, había actuado con diligencia, prudencia, fideli-
dad y autoridad. Por este motivo, pidió al padre León Henríques que se lo hiciera 
saber a Sebastián, y otro tanto hizo con el padre Plaza para que se lo manifestara 
a doña Catalina14.

Ya hemos visto cómo el padre Serrano fue el encargado de la misión eco-
nómica en la provincia de Portugal. En ella se ponen de manifiesto las buenas 
relaciones que desde tiempo atrás el padre Francisco mantenía con la casa real: 
el rey Sebastián, la reina Catalina, el cardenal Enrique, Duarte, las infantas doña 
María y doña Isabel, el obispo de Coimbra, Fernando Núñez Mascarenas, etc15. 

10 ARSI. Ital. 68, 207. Borja a Borromeo, Roma, 13 enero 1571.
11 ARSI. Hisp. 69, 24. Borja a Luis Gonçalves, Roma, 28 abril 1570.
12 ARSI. Hisp. 69, 8. Borja a Gonzalo Alvárez, visitador de India, Roma, 11 enero 1570.
13 ARSI. Hisp. 69, 7. Borja al provincial de Portugal o Luis Gonçalves, Roma, 11 enero 

1570.
14 ARSI. Hisp. 68, 19. Borja a León Henríques, Roma, 31 enero 1567. ARSI. Hisp. 68, 20. 

Borja a Plaza, Roma ,31 enero 1567.
15 ARSI. Hisp. 68, 173. Memorial para el padre Serrano, Roma, 12 octubre 1568.



 Francisco de Borja y Portugal 199

Borja contó siempre con la ayuda incondicional de Portugal. Es representativo 
de esa amistad cómo también el papa se hizo partícipe, sin duda porque Borja le 
refería con frecuencia los grandes éxitos en América y Asia. 

El padre Ignacio de Acevedo dejó Portugal para ir a Roma en una misión 
especial. Una vez en la ciudad eterna, se presentó junto con Borja al papa para 
comunicarle algunas novedades de máximo interés. Según nos cuenta el propio 
Borja, el papa quedó admirado, y sobre todo bendecía a Sebastián. Es más, el 
secretario del papa dijo a Borja que Sebastián era el hijo más amado que tenía 
entre todos los príncipes cristianos. El padre Francisco también reconocía que 
Sebastián era algo extraordinario16.

Misión diplomática en Portugal

La misión del cardenal Alejandrino ha despertado entre los historia-
dores portugueses gran atención; han visto en la actuación de Pío V intereses 
contrapuestos a los de Felipe II, deseoso éste de apoderarse del reino luso y 
aquél de fortalecerlo. No pocos han considerado que el rey católico contó con 
la inapreciable ayuda de algunos jesuitas portugueses, demasiado identificados 
con las ambiciones castellanas. Tempranamente autores como el jesuita Rebello 
– maestro que fue de Sebastián –, el cisterciense Brito y el cronista Guerreiro 
ofrecieron antagónicas y enfrentadas interpretaciones, dando origen a una fuerte 
polémica17. Estas lides no hubieran tenido lugar sin la célebre batalla de Alcazar-

16 «…plugiese el Señor que todos los príncipes tomasen el modo de proceder con el vicario 
de Cristo…», en ARSI. Hisp. 68, 232. Borja a Sebastián, Roma 20 julio 1568. En el mismo sen-
tido al cardenal Enrique, en Hisp. 68, 232. Sobre Acevedo véase Serafim LEITE S.J., História da 
Companhia de Jesus no Brasil, Lisboa-Rio de Janeiro, 1938-1950, 10 vol. Manuel Gonzalves da 
COSTA S.J., Inácio de Azevedo. O homem e o mártir da civilização do Brasil (1526-1570), Braga, 
1946. Sobre la misión en Roma, véase Serafím LEITE S.J., O casamento do Rei D. Sebastião e a 
ida a Roma de Inácio de Azevedo, provincial do Brasil. Carta inédita de San Francisco de Borja, in 
Brotéria, 68 (1959), 134-139. Borja confiaba totalmente en Acevedo y a él le pidió en carta «soli» 
información acerca de los padres Luis Gonçalves, León Henríques y Luis de Torres, que confir-
mara o desmintiera las acusaciones vertidas contra ellos –demasiado vinculados con el gobierno del 
Estado– (Hisp. 68, 203-204. Borja a Acevedo, Roma, 23 de febrero 1569).

17 Amador REBELLO S.J., (1532-†1622), «Relação da Vida del Rey Don Sebastião, o 
primeiro de este nome e decimo sexto dos reis de Portugal, na qual se trata do seu nasçimento, 
criação, governo, das idas que fez a Africa, da batalha que deu a Muley Maluco, e do fim e do 
sucesso della», Lisboa, 1613, (ms. en la B. Ajuda. 49-XII-1, 317-341 y en BN Paris. Port. 8, 297-
309), (ed. por Antonio Ferreria de SERPA), Porto, 1925 y por Francisco de Sales de Mascarenhas 
LOUREIRO, Lisboa, 1978. Amador Rebello responde a Brito. Insidiosas y falsas acusaciones contra 
los maestros del rey, que impidieron su matrimonio y le llevaron a la muerte en África. Bernardo de
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quivir – siempre rodeada del halo de misterio por la desaparición del «Deseado» 
– con el consiguiente reinado del decrépito cardenal Enrique y posterior anexión 
castellana tras su esperada muerte18.

A mediados del siglo pasado – secuela de la campaña panfletaria pomba-
lina – surgieron autores que para denostar la anexión – «usurpación» – incidieron 
en la culpabilidad y complicidad de los jesuitas, de suerte que éstos enredaron al 
inexperto Sebastián inclinándolo hacia Castilla19. Sobresale Luís Augusto Rebe-

BRITO (1569-†1617) Copiadas cousas que soçederão en Portugal en tempo de El Rei don Sebas-
tião, tiradas pelo doutor Frei Bernardo de Brito dos mais verdadeiros originais inçertas relaçois 
que se pueden aver en cada materia que se trata, ms. del siglo XVII, en la B. Ajuda. 49-XI-75. 
Se deben tener en cuenta las observaciones de Joaquím Veríssimo SERRÃO, Historia Breve da 
Historiografia Portuguesa, 60 (1962) sobre el cisterciense Brito, algo fantasioso porque buscaba la 
autonomía de la patria portuguesa; asimismo Álvaro TERREIRO, Frei Bernardo de Brito: Histo-
riador profético da resistência (1569-1671), Lisboa, 1992, donde resalta su figura de reaccionario. 
Alfonso GUERREIRO, Chronica del rei don Sebastião, ms. del siglo XVII, en la B. Ajuda. 49-XI-
73, (incompleta). 

18 La base documental publicada está fundamentalmente en tres obras: Corpo diploma-
tico portugues contendo os actos e relações politicas e diplomaticas de Portugal com as diver-
sas potencias do mundo desde o século XVI até nossos dias. Relações com a Curia Romana, (ed. 
por A. FERRÃO), Lisboa 1677-1678. Diogo Barbosa MACHADO, Memórias para a História de 
Portugal que comprehenndem o governo d´el Rei D. Sebatião, único em o nome e decimo sexto 
entre os Monarchas portugueses, 4 vol. Lisboa, 1736-1751; y António Caetano de BARROS Y 
SOUSA, História genealógica da casa real portuguesa, desde a sua origem até o presente, com as 
familias illustres que procedem dos reys, e dos serenissimos duques de Bragança, justificada com 
instrumentos, e escritores de inviolavel fé, e offerescida a El-Rey D. João V, nosso senhor, Lisboa 
occidental 1753-1748, (reed. en Coimbra, 1947). No contamos con la correspondencia diplomática 
del colector pontificio, posiblemente estaría en el desaparecido archivo Bonelli de Florencia, (La 
correspondance des premiers nonces permanents au Portugal 1532-1553, 2 vol., (ed. Charles-Mar-
tial de Whitte) Lisboa, 1980-1986, 359-408). Sobre el rey véase: Joaquím Veríssimo SERRÃO, 
Dom Sebastião a luz dos seus itinerarios, Lisboa 1964. Joaquím de Moura-RELVAS, El-Rei Dom 
Sebastião. Ensaio biologico, Coimbra, 1972. António Belard da FONSECA, Dom Sebastião. Antes 
e despois de Alcacer-Quibir, Lisboa, 1978. Joaquím Veríssimo SERRÃO, História de Portugal, vol. 
III, O século de ouro, 1495-1580, Lisboa, 1978. Francisco de Sales de Mascarenhas LOUREIRO, 
Una Jornada ao Alentejo e ao Algarve: a alteração das linhas de força da politica nacional, Lisboa, 
1984. Fernando J. Bouza ÁLVAREZ, Portugal en la Monarquía Hispánica (1580-1654). Felipe 
II, las cortes de Tomar y la génesis del Portugal Católico, 2 vol., Madrid, 1987. António de OLI-
VEIRA, Poder e oposição politica em Portugal no periodo filipino (1580-1640), Lisboa, 1992. 
António Cándido FRANCO, Vida de Sebastião, S.J., 1993. Miguel Ángel de BUNES IBARRA 
– Enrique GARCÍA HERNÁN, La muerte de D. Sebastián de Portugal y el mundo mediterráneo del 
siglo XVI, in Hispania 187 (1995), 447-465. Enrique GARCÍA HERNÁN. La armada española en 
la monarquía de Felipe II y la defensa del Mediterráneo, Madrid 1995.

19 En la guerra de panfletos no dudaron en exagerar las opiniones de algunos eclesiásticos 
que les fueron hostiles en los inicios, el obispo de París Bellay, el obispo de Toledo Silíceo y el teólogo 
Melchor Cano. Claude MICHAUD, Un anti-jésuite au service de Pombal: l´abbé Platel, in Pombal 
Revisitado. Comunicações ao colóquio Internacional organanizado pela Comissão das Comemo-
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llo da Silva, que no duda en la implicación de Borja al defender a los hermanos 
Câmara. En resumen, los jesuitas se aprovecharon de la debilidad de carácter 
del cardenal Enrique y en él se apoyaron para la implantación y desarrollo de 
la inquisición y expansión de la nueva Orden facilitando la peligrosa cercanía 
castellana20. Pero este autor no utiliza la documentación original, sino crónicas, 
– precisamente las que de antemano rechazaban a los jesuitas –, lo cual le hace 
sospechoso de proyectar sus prejuicios. Todavía más mordaz es la crítica que 
hace el conde de São Mamede que, si bien utiliza documentos originales, acen-
túa demasiado el papel dominante de Felipe II sirviéndose del «siniestro» Luis 
Gonçalves da Câmara21.

Los primeros cronistas de la Compañía de la provincia de Portugal – Bal-
tasar Telles y Antonio Franco –, rechazaron de plano toda suerte de culpabi-
lidad de los hermanos Câmara en el fiasco matrimonial de Sebastián; y, por 
supuesto, que la Orden secundara los deseos anexionistas de Felipe II22. Las 

rações do 2º Centenário da Morte do Marquês do Pombal, I, (dir. por Maria Helena Carvalho dos 
SANTOS), Lisboa, 1984, 387-403. Claude-Henri FRECHES, Pombal et la Compagnie de Jesus. 
La campagne de pamphlets, in Revista de História das Ideas. O Marquês de Pombal e o seu tempo, 
Coimbra, (1982), 299-327. Retrato dos jesuitas feito ao natural, Lisboa, 1761. Una de las copias 
de la célebre carta de Catalina a Borja del 8 de junio de 1571, en la que implica exageradamente la 
culpabilidad de Câmara, circuló libremente con una apostilla: «sin más instrucción que la simple 
reflexión de esta tan cristiana como humildísima carta, escrita por una reina a un general de una 
mínima Compañía de religiosos, podría inferir el más ignorante en las artes históricas cómo aún 
estando en manillar esta religión se presentaba al mundo con el espíritu de invasión y de dominarlo 
todo en capa de religión, y que no han interrumpido hasta nuestros tiempos. Sólo nos queda el con-
suelo de que ya receperunt mercedem suam», (BN Lisboa. ms. 30, 212).

20 Visconde de SANTAREM, Quadro Elementar das Relaçãos politicas e diplomaticas 
de Portugal con as diversas potencias do mundo, Paris-Lisboa, 1842-1860. Luís Augusto Rebelo 
da SILVA, Quadro Elementar das relações politicas e diplomáticas de Portugal com as diversas 
potencias do mundo desde o seculo XVI até os nossos dias, XVI, Lisboa, 1858.

21 SÃO MAMEDE, Don Sébastien et Philippe II, exposé de négociations entamées en vue 
du mariage du roi de Portugal avec Marguerite de Valois, Paris, 1884, dice: «Mais il faut vouer a 
l´execration de la posterité le sinistre «théatin» qui ne sut inspirer a son royal disciple que le fana-
tisme du sectaire et l´abstinence insensée du moine, et qui, exploitant à son profit l´influence que son 
caractère sacerdotal avait su gagner sur son pénitent a préparé au Portugal soixante ans d´humiliant 
vasselage», 98-99.

22 Baltasar TELLES S.J., Chronica da Companhia de Jesus na provincia de Portugal, 2 
vol., Lisboa, 1647, II, 714, dice: «das murmuraçoens que havia contra o padre Luís Gonçalves, mos-
trase o pouco fundamento que tinham, e apontase a causa das queixas que entam havia no reyno». 
Antonio FRANCO S.J., Synopsis Annalium Societatis Iesu 1540-1725, Augusta, 1726, 92-98, dice 
que Luis Gonçalves era inocente porque Borja no hizo nada para retirarle cuando se ofreció a ir a 
la India o al Brasil. No entra en el problema Fortunato de ALMEIDA, História da Igreja em Portu-
gal, Coimbra, 1912, tomo III, parte I, 431-462, Compahnia de Jesús (utiliza básicamente a Telles y 
Franco). Dauril ALDEN, The Making of an Enterprise. The Society of Jesus in Portugal 1540-1750, 
Stanford, 1996, II Expansion 1542-1615 (no recoge estas tensiones).
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figuras de Luís Gonçalves da Câmara y de Francisco de Borja durante la misión 
pontificia en Portugal han sido parcialmente estudiadas a causa de los inquietos 
espíritus independentistas y turbulentos años que rodearon a la Compañía hasta 
su supresión. Después se revisaron ligeramente los planteamientos, pero tanto 
uno como otro permanecieron desleídos, tangenciales a los problemas de fondo, 
apoyándose por lo general en las crónicas y no en los documentos originales23. 
Modernamente se ha tratado este asunto con más ecuanimidad, así autores como 
Rodrigues – quizá apologista en exceso –, Cereceda y Léon Bourdon han sen-
tado la cuestión en su justo lugar: se ha de revisar la documentación original. 
En cualquier caso, gracias a este clima de sosiego la polémica ha desaparecido, 
tanto que el Diccionário de história de Portugal dedica una sola página a Luís 
Gonçalves da Câmara. Gracias a historiadores como Queiroz y Danvila conoce-
mos algo más de su interesante existencia24.

Por nuestra parte, hemos utilizado los manuscritos del secretario del car-
denal Alejandrino, el humanista Venturini, y una relación anónima portuguesa 
de menos valor. Nos ofrecen datos que siguen siendo anecdóticos, pero en algún 
caso despiertan cierto interés. Venturini refiere que Sebastián se había retirado 
a la vida privada, casi religiosa, con sólo cincuenta servidores, permaneciendo 
lejos de la nobleza para huir del fasto. No mostraba grandeza ni tampoco dejaba 
a sus vasallos que la ostentaran. Todos decían que se dejaba influir demasiado 
por el «consejo de los Apóstoles», como llamaban a los jesuitas con quienes 
conversaba asiduamente. Aseguraba el humanista que el rey les había dado ocho 

23 Diogo Barbosa MACHADO, Memórias para a história de Portugal, que comprehendem 
o governo d´el Rei D. Sebastião, único em o nome e decimo sexto entre os Monarchas portugueses, 
4 vols., Lisboa Occidental, 1736-1751. III. H. LÄMMER, Zur Kirchengeschichte des 16 und 17 
Jahrhunderts, Freiburg, 1863. Alexandre Herculano de Carvalho e ARAUJO, Controversias, VII, 
Lisboa ,1884, 52. Antonio SÁNCHEZ MOGUEL, Reparaciones históricas, Madrid, 1894. Charles 
HIRSCHAUER, La politique de St. Pie V en France (1566-1572), Paris, 1922, 86-92. José María 
Queiroz VELLOSO. D. Sebastião (1554-1578), Lisboa, 1935, 151-187. Alfonso DANVILA, Felipe 
II y el rey don Sebastián de Portugal, Madrid, 1954, 204-215. Francisco de Sales Loureiro de MAS-
CARENHAS, O. Pe. Luis Gonçalves da Câmara e Dom Sebastião, Coimbra, 1973 y su Don Sebas-
tião ante e depois de Alcazar Quivir, Lisboa, 1978.

24 GEBP V, 560-561. Francisco RODRIGUES S.J., História da Companhia de Jesus na 
Assistência de Potugal, II, Porto, 1939, cap. III, pero no toca directamente el problema del matrimo-
nio. Feliciano CERECEDA S.J., Responsabilidad [de Luis González da Cámara (1519-1575)] en la 
rota de Alcazarquivir (1578), in Razón y fe, 123 (1941) 163-253. Léon BOURDON, L´ambassade 
de João Gomes da Silva en France et la rupture des pourparlers de Mariage entre dom Sabastião 
et Marguerite de Valois, in Bulletin des etudes portugaises et de l´Institut Français au Portugal, 20 
(1958), 6-86. José María Queiroz VELLOSO, D. Sebastião (1554-1578), Lisboa, 1935, 151-187. 
Alfonso DANVILA, Felipe II y el rey don Sebastián de Portugal, Madrid, 1954, 204-215. DHP, I, 
440. El DHGE, 21, 571-573, dedica a Câmara unas correctas, aunque pobres, orientaciones.



 Francisco de Borja y Portugal 203

mil escudos de pensión. Creía tanto en ellos que de hecho el gobierno estaba 
en sus manos. Recalcaba que quien gobernaba de verdad era Martín Gonçal-
ves da Câmara, ayudado secretamente por su íntimo Ruiz. Había aglutinado el 
poder reduciendo los cuatro consejos – Portugal, África y Berbería, Algarbe, e 
India – a uno solo, sometido a su voluntad. Los nobles portugueses se sentían 
agraviados, y aunque el reino permanecía tranquilo y cristianamente gobernado, 
no aprobaban que los religiosos se entrometieran en el gobierno. El único que 
tenía cierta influencia era Martín Pereira, pero acabó sucumbiendo al poder de 
Martín Gonçalves da Câmara. Todos vivían con gran modestia, llevaban casi 
vida religiosa. Los grandes y los nobles, y en general todos los vasallos, temían 
la justicia real, pues Sebastián era celosísimo en lo referente a la inquisición, 
concretamente contra los cristianos nuevos, pues muchos estaban tornando al 
judaísmo25.

Hechas estas advertencias por un observador aparentemente neutral 
como Venturini, debemos recurrir a las instrucciones que Alejandrino portaba 
para mejor negociar en Portugal, verdadero ideario político y resumen de cuanto 
había llegado a la secretaría pontificia. Contenían orden expresa de seguir el 
parecer de Borja; es más, debía comunicar todo con el general de los jesuitas, 
gobernándose según su consejo, que hablara sólo con quienes él determinara26. 
Los intereses pontificios giraban en torno a tres ejes principales: que el rey 
entrara en la Liga Santa, que se casara con Margarita de Valois y que la reina 
Catalina de Austria no abandonara el reino. Se debe tener presente que ya antes 
Sebastián se había excusado de entrar en la confederación por falta de efectivos 
militares, aunque felicitó gallardamente por su conclusión a los interesados27.

Para que entrara en la confederación, el legado emplearía argumentos 
mesiánicos, cuyo telón de fondo sería una nueva Cruzada, acabar con el común 
enemigo, el tirano infiel, conquistar nuevos reinos, especialmente los más veci-
nos a los lugares santos, y si era posible, Jerusalén. La razón era bien sencilla: 

25 Giovanni Battista VENTURINI, «Del viaggio del Cardinale Alessandrino legato alli sere-
nissimi Rè di Francia, Spagna et Portogallo», (BAV. Bar. Lat. 5216 y 5250). «Verdadera relación 
de lo que hizo el cardenal Alejandrino en 1571», (BN Lisboa. ms. 8570). «Verdadeira relação do 
recibimento que se fez em Lisboa ao card. Alessandrino no anno de [15]71», (BN Paris. Port. 8, 120-
124). Sobre la fuerte presión que la inquisición portuguesa sometía a los conversos son aclaradores 
los informes que la secretaría pontificia tenía sobre este asunto, veáse: ASV. Fondo Pio, 131, 56-64. 
Algunos aspectos se pueden encontrar en António BAIÃO, Episódios Dramáticos da Inquisição 
Portuguesa, Lisboa, 1936-1953, vol. I., (reed. en 1972).

26 ASV. Miscell. Arm. II, 82, 392-393. En las instrucciones dice: «Conferirete il tutto co´il 
sudetto P. Generale, governandovi secondo il suo consiglio, parlando con chi a sua paternità reve-
renda parerà a proposito et espediente».

27 ASV. Principi 31, 319, 14 agosto de 1571.
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tratándose de un rey tan cristiano, se le debía recordar que el verdadero reino 
es el celestial, y lo obtendría si ganaba para la cristiandad el sepulcro del Señor, 
realzando su papel de capitán de Cristo, idea subyacente y sublimada durante su 
educación. En cuanto al matrimonio, Alejandrino debía hacer lo que le sugiriese 
Borja, y hablar antes con él que con ninguna otra persona, pues era el mejor 
informado. Se debía insistir en que tal enlace era para el beneficio de Portugal 
y de la cristiandad. Respecto a Catalina de Austria, Borja llevaría la voz can-
tante.

Las instrucciones son bien claras respecto a la causa de los desórdenes 
del reino. Carga las tintas sobre los Câmara, dos hombres sin ninguna experien-
cia, que habían llevado el reino a la desesperación, a punto de reclamar otro 
gobierno. Las grandes ventajas de los vasallos eran que amaban a su rey y man-
tenían una fuerte devoción a la sede apostólica. Comenzaron a romperse estos 
vínculos cuando brotaron las diferencias entre el cardenal Enrique y Catalina de 
Austria. Pretendió arbitrar Felipe II por medio del duque de Feria, pero la paz 
duró poco. El cardenal dio órdenes confusas y los ánimos se soliviantaron. El 
padre Luís Gonçalves da Câmara se adueñó – «impatronì» – del rey, de manera 
que junto al cardenal gobernaba el reino, pero, poco a poco, se hizo señor abso-
luto de la situación apoyado por su hermano Martín, a quien entregó el cargo 
de escribano de la puridad, el más importante. Así los dos hermanos, codo con 
codo, controlaron todo el reino, sin consejeros, sin el cardenal, sin Catalina, sin 
el rey28.

Los informes que Felipe II tenía en su mesa de trabajo eran del mismo 
tenor. Las causas de los males radicaban en las tensiones familiares y en el 
excesivo poder del padre Câmara. El embajador Juan de Borja tenía el encargo, 
– según vimos cuando analizamos sus instrucciones – de neutralizar al confesor, 
pero siempre con discreción. Para la consecución del matrimonio debía hablar 
llanamente con el cardenal Enrique y con el padre Câmara. En resumen, los 
documentos son unánimes, las tensiones nacían por la acción de los hermanos 
Câmara, apoyados y protegidos por el cardenal Enrique.

Espectro político-religioso de la corte lusa

Cuando Borja enfiló el camino hacia Portugal sabía que residiría pocos 
días en la corte lusa, que después de mesuradas conversaciones volvería inme-

28 ASV. Miscell. Arm. II, 82, 392-393. «Instruttione di quanto havrà da trattarsi con el 
Serenissimo Re di Portugallo».



 Francisco de Borja y Portugal 205

diatamente a Roma. Ya estaban aparejadas en Tortosa las galeras del conde de 
Benavente que habían de llevarle a Civitavecchia29. Durante el apresurado viaje 
el repertorio de sus recuerdos se activaría, se agolparía en su memoria la misión 
– en la que casi perdió la vida – que le encomendó el emperador en 1557, la de 
casar a Sebastián con una de las hijas del rey de Bohemia. Vendrían a su mente 
sus encuentros con el difunto infante Luis, hermano de Juan III, que quiso ser 
jesuita tras el nacimiento de su hijo natural don Antonio, futuro prior de Crato 
– que tantos disgustos dará a Felipe II –, pero Borja consintió que hiciera sólo 
votos privados de castidad y pobreza30. Había visto cómo la familia real había 
ido desapareciendo; de los demás infantes hijos de Manuel el Afortunado sólo 
quedaban María, soltera y rica, pero sobre todo leída, hija de la difunta Leo-
nor – hermana de Carlos V, tercera y última mujer de Manuel el Afortunado –, 
y los tres descendientes del infante don Duarte: María, casada con Alejandro 
Farnesio; Catalina, casada con el duque de Braganza, y Duarte, gran amigo de 
Borja31.

Antes de seguir adelante, debemos decir que la política de anexión 
en tiempos de Juan III era mutua, y provenía ésta de Manuel el Afortunado, 
deseoso de la unión de las dos coronas por medio de matrimonios familiares, 
una larga cadena de enlaces entre primos hermanos que a juicio del doctor Gre-
gorio Marañón rozaban el incesto32. Fue Juan III quien buscó coronas para todos 
sus hijos, quiso que fuera elegido papa alguno de sus hermanos, emprendió una 
decidida política expansionista. Por consiguiente, en tiempos de Carlos V, Cas-
tilla veía con recelo a Portugal, mientas que en tiempos de Felipe II, al periclitar 
la corte lusa, ocurrió lo contrario. Dentro del mismo reino portugués se daban 
dos tendencias, una antihispánica capitaneada por el cardenal Enrique, la otra 
prohispánica conducida por Catalina; en medio quedaba Sebastián, que desde el 
principio prefirió seguir los pasos de su tío y no los de su abuela. Catalina buscó 
ayuda en Felipe II, Enrique en los nuevos cargos cerca del rey, entre los cuales 

29 Borgia V, 646-647. Francisco de Borja a Nadal, Talavera, 19 noviembre 1571.
30 Gabriel de CASTILLA S.I., Discurso sobre la vida del B. P. Francisco de Borja, Jerez de 

la Frontera, 1625. Borgia III, 96-97; 160-161; 315; 439. Antes hubo de romper con su amante judía, 
Violante Gómez, conocida como la Pelícana.

31 Sobre la situación política nacional e internacional António Belard da FONSECA, Dom 
Sebastião. Lisboa 1978 y Achille PELLIZARI, Portogallo e Italia nel secolo XVI, Napoli, 1914, 
204-219. Sobre las relaciones con Alejandro Farnesio, Renato LEFEVRE, «Madama» Margarita 
d´Austria (1522-1586), Roma, 1986. Sobre la infanta María, hija de Manuel el Afortunado, Fr. 
Miguel PACHECO, Vida de la serenísima infanta D. María, hija del rey D Manuel, fundadora de 
la insigne capilla de Nuestra Señora de la Luz, Lisboa, 1675. Carolina Michaëlis de VASCONCE-
LLOS, A Infanta D. Maria de Portugal (1521-1577) e as suas damas, Porto, 1902, y Lisboa, 1994.

32 Gregorio MARAÑÓN, Antonio Pérez. El hombre, el drama, la época, Madrid, 1946, 2 
vol. I, 320.
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se encontraban algunos jesuitas. Durante esta transición –de 1569 a 1571– la 
Compañía jugó un papel importante, no se vio exenta de críticas de un lado y de 
otro. Contemporáneos como el secretario de Alejandrino, Venturini, y el cronista 
Guerreiro cargaron la culpabilidad de los desórdenes del reino no en el padre 
Câmara, sino en su hermano Martín. Es más, según el cronista, la causa de la 
negativa al matrimonio de Sebastián se encontraba en éste y no en aquél33.

El cardenal Enrique era el último superviviente de los infantes, presunto 
heredero de la Corona; clérigo a los catorce años, a los veintidós arzobispo de 
Braga, a los veintisiete inquisidor general de Portugal, en 1540 primer arzobispo 
de Évora, en 1545 cardenal, y por poco – la eficaz oposición de Carlos V – papa. 
En recompensa, Pío IV lo nombró legado ad latere en Portugal. Este perso-
naje fue el verdadero problema de Catalina de Austria, su cuñada, que siempre 
encontró en él un antagonista en lo referente a la educación de Sebastián. Borja 
no podría olvidar lo benévolo que se había mostrado el cardenal con la Com-
pañía. Recordaría cuando en 1562 – justo al dejar la regencia – ordenó a su 
embajador en Roma, Álvaro de Castro, tomase el cuidado de los intereses de la 
Orden en la curia romana, como antes lo hiciera Lorenzo Pérez de Távora. Ten-
dría presente a Antonio Pinto, secretario de los dos anteriores embajadores y del 
nuevo, Juan Tello de Meneses, que también mantuvo una actitud muy favorable 
hacia la Compañía, especialmente con Borja34.

Era consciente de que no debía actuar remilgada y melindrosamente. 
Durante el camino, junto al compás del traqueteo, iría menudeando la abundante 
y gravísima información que le había entregado su hijo en la corte española. 
Debía tener en cuenta lo que el rey le había manifestado, pero, sobre todo, ten-
dría presente el objetivo prioritario, aquello que más deseaba el pontífice: que 
la reina no abandonara Portugal. Borja veía en Catalina la viviente reliquia de 
los gloriosos tiempos del emperador, mujer inteligentísima, acostumbrada desde 
la cuna a la tristeza y a la soledad acompañando a su madre Juana la Loca en 
Tordesillas. Consolada por Borja cuando sirvió a la demente madre del empera-

33 Quienes mejor han analizado estas dos tendencias han sido José María Queiroz VELLOSO, 
Don Sebastião, cap. XIII y Alfonso DANVILA, Felipe II, cap. XVII. Alfonso GUERREIRO, Chro-
nica del Rei D. Sebastião, S. XVII, está incompleta, (B Ajuda. 49-XI-75).

34 Mario SCADUTO S.I., I tre viaggi di San Francesco Borgia (1550-1572), in Civiltà 
Cattolica 123 (1972), 4, 423-234. También, pero con poca relevancia, José Vaz de CARVALHO S.J., 
As viagens de San Francisco de Borja a Portugal, in Cidade de Evora 29 (1972), 5-12. José María 
Queiroz VELLOSO, O reinado do Cardeal D. Henrique. A perda da independència, Lisboa, 1946. 
En la BN Lisboa. ms. 441 hay mucha documentación sobre Sebastián, entre los años 1568 y 1572, 
pero el códice se haya en mal estado y no me ha sido posible consultarlo.
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dor, Catalina no alcanzó la felicidad merecida por su matrimonio con Juan III. 
Habían nacido nueve hijos, peso sólo sobrevivieron dos, María primera mujer 
de Felipe II y Juan, esposo de Juana de Austria, cuyos respectivos hijos fueron 
el desdichado Carlos y el desafortunado Sebastián, ambos producto de primos 
hermanos. En fin, la vida de Catalina era un drama y se proyectaba sobre una 
lúgubre corte, circundada de túmulos reales35.

Tenía para sí que habría muchas dificultades en una corte tan intrincada, 
envuelta en una maraña de enredos, disimulaciones y envidias familiares. Los 
Câmara parecían controlar la política del Estado manipulando la vida doméstica, 
urdían para despreciar a Catalina, y eso no lo podía tolerar. Amén de las muchas 
y graves circunstancias de la misión, sabía que se encontraría con la natural alti-
vez del joven Sebastián, de encumbrada alcurnia, pero un basilisco, según ya le 
había informado su confesor el padre Câmara.

El panorama político portugués era lamentable, y uno de los motivos 
era la división entre los nobles, abonada por la intromisión de los hermanos 
Câmara. La nobleza estaba representaba por el duque de Braganza, el duque de 
Barcelos su hijo, el duque de Coimbra, el duque de Villareal y muchos condes 
y marqueses. Las cuatro órdenes militares – Santiago, Alcántara, Calatrava y 
de Cristo – cuyo gran maestro era el rey, se repartían unas mil encomiendas. 
Según el enterado obispo de Silves, Jerónimo Osorio, la causa del desdichado 
estado se debía a la mala actuación de los hermanos Câmara. Ya en 1571, poco 
después de la marcha del enviado pontificio Luis de Torres, el obispo Osorio 
había entregado al padre Câmara una larga carta en la que enumeraba todas las 
desgracias de la monarquía. En suma, el reino estaba afligido y desconsolado, 
se encontraba en su peor momento, sin justicia, sin orden, la nobleza dividida, 
el clero descontento, un rey tan deseado como Sebastián odiado por muchos, 
algunos le consideraban peor que a Pedro el Justiciero (1320-1367). Todo por-
que había hecho voto de obediencia a su confesor. Afirmaba sin paliativos que 
al alentar el cardenal Enrique el nombramiento de Martín Gonçalves da Câmara 
como escribano de la puridad, le entregó de hecho el reino. Ahora el gobierno 
era prácticamente absoluto, de suerte que lo consideraban un tirano. Para colmo, 
el pueblo hablaba mal de la Compañía, creyendo que se estaba enriqueciendo 

35 Sobre Catalina de Austria (1507-†1578) véase Francisco de Fonseca BENAVIDES, 
Rainhas de Portugal, Lisboa, 1879, vol. II, 3-34. Sobre Juana de Austria véase José MARTÍNEZ 
MILLÁN, La familia real y grupos políticos: la princesa doña Juana de Austria (1535-1753), in La 
corte de Felipe II, (dir. por José Martínez Millán), Madrid, 1994, 73-106. Juan CARRILLO, Vida de 
la princesa doña Juana, Madrid, 1616. Luis FERNANDEZ DE RETAMA, Doña Juana de Austria, 
Madrid, 1955.
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con los favores reales. Osorio aconsejó al padre Câmara que se alejara del rey, 
que no habitara con él en palacio, que no le permitiera llevar ese ritmo de vida 
porque su salud se quebraba; en definitiva, que se separara de él. Puso algunos 
ejemplos de confesores reales. Fray Pedro de Soto dejó de confesar a Carlos V 
y fray Juan de Chaves hizo lo mismo con Juan II, siempre por el bien de sus 
reinos. Por otro lado, debía acatar al papa y favorecer el matrimonio del rey con 
Margarita, no ya sólo por obedecer y por estar a bien con los otros reinos y paci-
ficar la cristiandad, sino porque convenía a su salud y porque era bueno para el 
reino. ¿Qué iban a pensar en todas partes si no se efectuaba el enlace? La culpa 
sería siempre del padre Câmara, así que lo mejor que podía hacer era conminar 
al rey a su desposorio y retirarse junto con su hermano Martín lejos del monarca. 
Detrás estaba una actitud política de fondo muy importante; la Compañía pare-
cía estar sirviendo a la corona de Castilla, en vez de favorecer la independencia 
del reino de Portugal36.

La sede apostólica contaba entonces en Portugal con un colector pon-
tificio, Flaminio Donati d´Aspra, encargado de recoger los expolios eclesiás-
ticos, las décimas y el dinero de san Pedro. Desgraciadamente no se conserva 
su correspondencia, así que no podemos contar con sus datos, probablemente 
interesantes37. Sí contamos, empero, con un informe de un italiano para la secre-
taría pontificia que no está tan lejos de la opinión de Osorio; aunque no entra 
en los problemas propiciados por los Câmara. Expone de forma sucinta todo 
lo referente al reino: posición geográfica, posesiones, realeza, nobleza, milicia, 
navegaciones, órdenes militares, ciudades importantes, mercado, ingresos, gas-
tos, etc. Para el agente pontificio, las tensiones políticas eran graves. Enervados 

36 Jerónimo OSÓRIO (1506-†1580), presbítero de la diócesis de Viseu, obispo de Silves 
(1564-1580), estudió en Salamanca, eruditísimo. En 1592 se publicó en Roma su Opera Omnia. 
Sobre este personaje véanse: E. G. Aubrey BELL, O Humanista Dom Jerónimo Osório, Coimbra, 
1933; Francisco Elías de TEJADA, Las doctrinas políticas de Jerónimo Osorio, Madrid, 1945, y 
João FERREIRA, A noção de sabedoria em Jerónimo Osório (†1580), in Itinerarium V, 26 (1959), 
395-411. Prueba de la importancia de la carta citada son las tres copias contemporáneas que se cono-
cen: AN Tombo, Gabeta 24, B Ajuda, 51-VI-36, BN Lisboa. ms. 887, 126-132. Jerónimo Osorio a 
Luis Gonçalves da Câmara, 1571. La carta fue publicada en Jerónimo OSÓRIO, Cartas inéditas 
do Bispo de Silves, don Jeronymo Osorio, Lisboa, 1818, 16-20. También escribió a Catalina para 
que se quedara en el reino: Osório a Catalina, Silves, 7 febrero 1571; Catalina a Osório, Lisboa, 22 
febrero 1571.

37 Charles-Martial de WHITTE O.S.B., autor de La correspondace des premiers nonces 
permanents au Portugal 1532-1553, 2 vol., Lisboa, 1980-1986, I. Introdução, cap. VII. Intérêt his-
torique de la correspondance des premiers nonces permanents au Portugal, 359-408, sugiere que la 
correspondencia de Flaminio Donato d´Aspri (1562-1574) podía estar en el desaparecido archivo 
Bonelli-Crescenzi. Una relación de Portugal de Aspri en 1571 en ASV. Secr. Bre. 16, 409-414. Hace 
referencia al deseo de Catalina de Austria de abandonar el reino.
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por las luchas intestinas estaban en peligro de ser invadidos por Castilla, de 
modo que los portugueses eran enemigos acérrimos de los castellanos. El rey 
adiestraba una milicia importante, pero no estaba bien organizada, por lo que 
hubo de pedir la ayuda de expertos observadores militares, concretamente de 
Italia, Francia, Alemania y sorprendentemente también de España. Para el ofi-
cial pontificio el lenguaje portugués era una jerigonza; nada anecdótico, pues lo 
cierto era que el informe resultaba negativo respecto a los portugueses38.

El contrapunto de ese lamentable año de 1571 lo ponen las disposiciones 
militares, las letras y la gran categoría de muchos de sus obispos. Se acababa 
de imprimir por orden real una ley muy importante, inspirada por el secretario 
real Cristóbal de Moura. Las naves mercantes debían ir bien armadas, de modo 
que prácticamente se convertían en navíos de guerra, garantizándose así la segu-
ridad de las mercancías39. Habían visto la luz en esos momentos dos obras de 
humanistas de gran prestigio, una del obispo Jerónimo Osorio, otra de fray Luis 
de Granada40. El ambiente cultural era óptimo, Luis de Camões acababa de com-
poner su célebre «Os Lusíadas», poema épico cantando las glorias del pasado, 
asumido como símbolo del pueblo portugués y que tuvo una increíble proyec-
ción sobre España41. Un amigo del poeta, el soldado Diogo de Couto, escribía 
otro clásico de la literatura portuguesa, «O soldado prático», denunciando las 
vergüenzas presentes42. Pese a que sólo destacaban las universidades de Coim-
bra y Évora y los recientes colegios de los jesuitas en Lisboa, Coimbra, Évora y 

38 ASV. Miscell. Arm. II, 74, 78-81. Informe del reino de Portugal, 1571. Curiosamente, 
todavía en abril de 1572, el embajador español en Saboya avisaba alarmado que Sebastián había 
pedido a Emanuel Filiberto «algún hombre prático para instruir una nueva milicia en su reino». 
Enviarían al militar Juan Antonio de Plasencia, italiano que había estado siempre al servicio de los 
franceses (AGS. E. 1233).

39 Alfonso DANVILA Y BURGÜEÑO, Don Cristóbal de Moura, primer marqués de Cas-
tel-Rodrigo (1538-1631), Madrid, 1900. Ley de como han de ir armados os navios que destes reinos 
navegarem, Lisboa, 1571.

40 Jerónimo OSORIO, De rebus Emmanuelis regis Lusitaniae, Olysipone, 1571. Fray Luis 
de GRANADA, Collectanea moralis philosophiae… sententias ex omnibus Senecae operibus ex 
moralibus opusculis Plutarchis, Olysipone, 1571. Sobre fray Luis de Granada (1504-†1588), véase 
Maria Idalina Resina RODRIGUES, Fray Luis de Granada y la literatura de espiritualidad en Por-
tugal (1554-1632), Madrid, 1988. Epistolario, (recopilación y notas de Álvaro Huerga), Córdoba, 
1989. Obras completas, Madrid, 1994. Durante la visita de legado, Cesare Spaciano (†1607), un 
milanés agente de Carlos Borromeo, protonotario apostólico, se entrevistó con fray Luis de Granada 
por iniciativa de Borromeo, para animarle a que publicara los sermones latinos que de tiempo atrás 
preparaba, y que enviara a Milán sus inéditas homilías comisionadas tiempo atrás por Borromeo, en 
Álvaro HUERGA, O.P., Fray Luis de Granada y San Carlos Borromeo. Una amistad al servicio de 
la restauración católica, in Hispania Sacra 9 (1958), 299-347.

41 Eugenio ASENSIO, La fortuna de «Os Lusíadas» en España (1572-1620), Madrid, 1973.
42 Diogo de COUTO (1542-†1616), O soldado prático, Lisboa, 1572, (edición moderna 

Lisboa 1954).
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Braga, se respiraba por todo el reino un aire humanista. Entre los maestros del 
rey se encontraban hombres de alto nivel, como el jesuita portugués Amador 
Rebello, encargado de que el monarca tuviera una bella escritura. Este jesuita 
escribió una relación de la vida del rey que resulta de gran interés43. Otro maes-
tro fue, esta vez español, Francisco de Monzón, quien dedicó a Sebastián preci-
samente en 1571 un libro que ya compuso e imprimió en 1544, el «Espejo del 
príncipe cristiano»44. El secretario de la reina Catalina era el maestro Francisco 
Cano, biblista, literato y esclarecido teólogo45. Destacaban otras figuras como 
el agustino fray Luis de Montoya – durante algún tiempo confesor del rey –, los 
juristas Manuel da Costa y Tomás Rodrígues de Vega.

Desde el punto de vista de la jerarquía eclesiástica se encontraban hom-
bres de gran valor, como el arzobispo de Braga, Bartolomé de los Mártires, el 
arzobispo de Lisboa Gregorio de Almeida, el arzobispo de Évora Juan de Melo, 
el obispo de Viseu Gregorio de Athaide, el obispo de Guarda Juan de Portugal, 
sobrino de Juan III; sobresalían otros ilustres eclesiásticos que participaron en 
Trento, como Juan Suárez obispo de Coimbra y Gaspar de Casal obispo de Lei-
ría. Fue Bartolomé de los Mártires uno de los obispos que más favoreció a la 
Compañía, concretamente al colegio de San Pablo en Braga, centro de mayor 
difusión de cultura teológica, concretamente de santo Tomás46.

43 Sobre la universidad de Évora véanse: Fernando de Castelo BRANCO, As Origens da 
Universidade de Evora, in A Cidade de Evora, 16 (1959), nºs. 41-42; y la voz homónima de Baltasar 
Alvares S.J., (1561-†1630) en la GEPB, II, 198. La biografía en Amador REBELLO S.J., (1538-
†1622), «Relação da vida de Rey Don Sebastião, o primeiro de este nome e decimo sexto dos reis de 
Portugal, na qual se trata do seu nasçimento, criação, governo, das idas que fez a Africa, da batalha 
que deu a Muley Maluco, e do fim e do sucesso della», Lisboa, 1613, B Ajuda. 49-XII-1, 317-342 y 
otra copia en BN Paris. Port. 8, 297-309. Se trata de una «canonización» del rey, que supo asumir la 
admirable educación de sus confesores los padres Câmara y Mauricio. Véase sobre este personaje 
Josef FRANZ SCHÜTTE S.I., Documentos sobre el Japón conservados en la colección «cortes», 
in BRAH, 147 (1960), 23-60, 32.

44 Alvaro TERREIRO, Un pedagogo espanhol na corte portuguesa do século XVI: Fran-
cisco de Monzón e os seus Tratados de Educação de principes, Salamanca, 1972. Maria de Lurdes 
Correia FERNANDES, Francisco de Monzón, capelão e pregador de D. João e de D. Sebastião, in 
Lusitania Sacra, 2ª Serie, III (1991), 39-70.

45 Antonio AGUILAR Y CANO, El maestro Francisco Cano, in Revista de Archivos, y 
Bibliotecas y Museos, 20-21 (1909), 161-181; 354-370; 24-47; 191-207; 434-449, y 22-23 (1910), 
186-197. Cano fue obispo de Silves (1589-†1593).

46 Manuel Augusto RODRIGUES, D. Frei Bartolomeu dos Mártires e o colégio de S. Paulo 
de Braga, in Lusitania Sacra, 10 (1978), 100-133. En 1560 el obispo hace entrega del colegio a la 
Compañía, en 1564 se funda la cátedra de teología, en 1570 se conceden pensiones sobre algunos 
monasterios. También se debía favorecer el colegio de San Antonio de Lisboa. Sobre el peso político 
de los obispos en ese momento, Federico PALOMO, La autoridad de los prelados postridentinos 
y la sociedad moderna. El gobierno de don Teotomio de Braganza en el arzobispado de Évora 
(1578-1602), in Hispania Sacra 47 (1995), 587-624. Sobre los portugueses en Trento véase: José de 
CASTRO, Portugal no Concílio de Trento, 6 vol., Lisboa, 1944-46.



 Francisco de Borja y Portugal 211

Los padres jesuitas confesores reales también eran de gran prestigio 
e ilustre prosapia. El padre León Henríques (1522-†1589) era nieto de Enri-
que Henríques, señor de Alcáçovas, y de Felipa de Noronha, de la casa de los 
Gonçalves da Câmara, y así primo de los hermanos Câmara. Natural de la isla 
de Madeira, acompañó a su primo Luis Gonçalves da Câmara a París. Estudió 
cánones y conoció a los compañeros de Ignacio. Fue admirado por Martín de 
Azpilcueta, el doctor Navarro. Llegó a ser rector del colegio de Coimbra y de 
la universidad de Évora, y desde 1562 provincial y confesor del cardenal Enri-
que. Luis Gonçalves da Câmara (1519-†1575), era hijo de Juan Gonçalves da 
Câmara, capitán de la isla de Madeira, y de Leonor de Vilhena, hija del conde 
Prior, mayordomo de Manuel el Afortunado. Después de graduarse como maes-
tro en artes en París, volvió a Portugal e inició los estudios de teología en Coim-
bra. Desde 1548 participó en la asistencia religiosa de los portugueses en el 
norte de África, y entre 1553 y 1555 vivió en Roma en íntima comunicación con 
Ignacio. En 1559 fue encargado de la educación de Sebastián y de su dirección 
espiritual. Luis Gonçalves da Câmara contaba con destacados jesuitas: Amador 
Rebello, profesor de escritura del rey, Gaspar Mauricio Serpe, que le sucederá 
como confesor real, Juan de Castro, uno de los veedores de hacienda, que años 
después pasó a ser capellán mayor. El sacerdote secular Martín Gonçalves, anti-
guo rector de la universidad de Coimbra y desde 1569 escribano de la puridad 
en sustitución de Alcoçava, se apoyaba en su epígono Ruiz, secretario particular. 
Había entre León Henríques y Luis Gonçalves da Câmara fácil comunicación, 
pues además de ser parientes y pertenecer al estamento nobiliario, habían con-
seguido una buena formación humanística. El confesor de Catalina, el padre 
Miguel de Torres, muy unido a Borja por una larga amistad, no parecía tener 
la misma trabazón con los otros dos respecto al discurso político-religioso que 
ejercía Luis Gonçalves da Câmara con la anuencia de León Henríques, pues 
claramente transgredía los márgenes de la mera dirección espiritual47.

Por último, había más que sospechas de la impotencia de Sebastián, lo 
cual tenía unas repercusiones importantísimas. El embajador Juan de Borja 
había ido informando detalladamente al rey sobre todos los aspectos que rodea-
ban su extraña enfermedad. Felipe II sabía desde seis años antes que su sobrino 
podía ser impotente. Pasado el tiempo, cuando el rey contaba con diecisiete 

47 En la correspondencia jesuítica de los primeros tiempos, a León Henríques se le llama 
–y él mismo firmaba– «don Leâo». La congregación general de 1565 prohibió el uso de tal «nomen 
honorificum». Sobre los confesores reales véase: João Francisco MARQUES, Confesseurs des prin-
ces, les jésuites à la Cour de Portugal, in Les jésuites a l´âge barroque, 1540-1640, (dir. par Luce 
Girad et Louis de Vaucelles S.I.) Grenoble, 1996, 213-228, Buena síntesis, pero no utiliza fondos 
inéditos.
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años, los informes eran unánimes: Sebastián era impotente. Sobre este delicado 
asunto debemos tener en cuenta tres aspectos. En primer lugar, a juicio del doc-
tor Gregorio Marañón, el rey se mostraba esquivo con las mujeres a causa de 
la educación recibida, pero la presunta enfermedad – si acaso se puede llamar 
así – radicaba en una alteración nerviosa que le producía timidez sexual, que 
tan plásticamente describieron los embajadores españoles e incluso el jesuita 
Rebello. Otros médicos han considerado que el rey padecía uretritis crónica que 
no le impediría la generación48. El segundo aspecto es que el padre Câmara se 
había mostrado preocupado por salvaguardar la integridad moral del rey, acon-
sejándole que se casara – según él mismo había comunicado a Borja –, así que 
no parecía observar las dificultades que otros veían, sino más bien lo contrario49. 
Al mismo tiempo, todos ponderaban extraordinariamente la pureza del rey, de 
modo que quedó en el pueblo y en la inmediata historiografía sublimada esta vir-
tud50. Por último, los médicos contemporáneos observaron que el rey necesitaba 
una cura, concretamente que fuera continente, para lo cual veían absolutamente 
necesario que no se casara hasta que cumpliera los veinticinco años. Detrás esta-
ban tres sospechas, a saber: que le pasaría lo mismo que a su padre, que murió 
de los excesos en la luna de miel; que estaba inclinado a la incontinencia y su 
naturaleza era débil, y finalmente – son sus palabras – «que cuando con estas 
razones se junta la experiencia que vimos en el príncipe [don Carlos], que Dios 
tiene, conviértesenos este temor en temblor». En la mente de los médicos estaba 
el exagerado abuso cometido por el malogrado hijo de Felipe II persiguiendo 
por Alcalá a la hija del alcade y otras muchas locuras que determinaron su fatal 
desenlace. Pero este no era el único caso que recordaban, también llevaron a 
su memoria lo sucedido con Francisco II que casó con quince años con María 
Estuardo y murió tempranamente51.

 Nos encontramos con noticias contradictorias difíciles de armonizar, 
cuanto menos de resolver. Puede ocurrir que se hiciera correr la idea de que el 
rey era más potente de lo que se pensaba, reconociendo que era algo débil, para 
dejar claro que habría descendientes, pero más adelante, parando así las habla-
durías y evitando el matrimonio con Margarita. El telón de fondo era presentar 

48 Gregorio MARAÑÓN, Antonio Pérez, Madrid, 1946, I, 324. Alfonso DANVILA, Felipe 
II y el rey don Sebastián de Portugal, 131-144.

49 ARSI. Lus. 64, 98-99. Luis Gonçalvez a Borja, Sintra, 17 septiembre 1570. «… que yo 
no trataba más de que casase el rey para seguranza de alma y de su reino».

50 Baltasar TELLES S.J., Chronica da Companhia de Jesus na provincia de Portugal, Lis-
boa, 1647. Antonio FRANCO S.J., Synopsis Annalium Societatis Iesu 1540-1725, Augusta, 1726.

51 AGS. E. 389, 77. «Capítulo de un regimiento que se hizo para que S. A. viviese muy 
sano».
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a un rey celoso de su pureza, maliciosamente interpretada en principio, ideali-
zada luego. Y esta es probablemente la verdad, a pesar del apasionamiento que 
envolvió su vida y envuelve todavía su memoria, cuya impotencia amenaza y 
amenazará sobre él.

Nadal se había entrevistado con Borja en abril de 1561 para ultimar la 
solución, que era llevarle a Roma y confiarle el puesto de asistente que dejaba 
vacante el padre Luis Gonçalves da Câmara, destinado a Portugal para ocuparse 
de la educación de don Sebastián. Para no suscitar sospechas se consiguió que 
Pío IV llamase a Borja para ocuparle en asuntos de la Iglesia. Borja llegó sano a 
Roma, en su bolsillo llevaba 1.500 ducados entregados por su hijo el duque don 
Carlos para sufragar gastos. En España quedó herida su fama, tanto en la corte 
como entre sus propios compañeros. Borja tenía que empezar de nuevo en Italia. 
En ese mismo año salían a la luz en Italia sus tratados espirituales vertidos al ita-
liano. Sabía que en España le había quedado una asignatura pendiente, recuperar 
el favor real, favor que recuperará en 1571, un año antes de morir52.

Borja y los toros

Pero la cuestión no quedó zanjada. En Portugal las «touradas» eran con 
rejoneadores, por consiguiente no había tanto peligro, pero sin embargo también 
fueron prohibidas. Siete meses después de la salida de Borja de la corte lusa, 
Sebastián se acordó de que habló al legado secretamente sobre este tema, según 
las precauciones que Borja le había indicado. Quería una concesión pontificia 
para que en Portugal se pudieran realizar «touradas». Así pues, le escribió para 
que al llegar a Roma no se olvidara de este su deseo y lo solucionara cuanto 
antes. El embajador luso en Roma, Juan Tello de Meneses, debía comunicarse 
con Borja y tratar de llegar a una solución rápida con la ayuda del secretario 
Antonio Pinto y del cardenal Alciati. Sebastián creía que su petición era justa, 
además Borja aprobó un memorial sobre este asunto, es decir, no tenía inconve-
niente alguno para no presentar al papa esta súplica. El rey creía que Borja era 
el principal intercesor y valedor ante el papa para representarle y defenderle, así 
que bastaba con hablarle o escribirle y todo sería concedido. Pero quiso recor-
darle las razones de su petición, toda vez que en el solio se sentaba un nuevo pon-
tífice. En primer lugar, que durante las corridas no habría nadie a pie sino todos a 
caballo y protegidos, por si caían al suelo, y con garantías para poder montar de 

52 Borgia IV, 546. Carlos de Borja a Francisco de Borja, Gandía, 12-13 noviembre 1566. 
Borgia III, 632. Breve Pastoralis Officii sollicitudo, Roma 10 octubre 1560.
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nuevo sobre el cuartago; y la segunda, que en Castilla estaba autorizado, aunque 
no sabía sin con dispensa o sin ella. En definitiva, le proponía que con brevedad 
expusiera a Gregorio XIII la súplica y las razones, pues con su intervención no 
se cruzaría ninguna dificultad53. Pero cuando Borja recibió esta carta junto a una 
instrucción del embajador luso no estaba para negociar, sino metido de lleno en 
unos dolorosos achaques que consumían su vida. En cualquier caso, queda para 
la historia este curioso aspecto costumbrista de la época sebástica: su afición a 
las «touradas», que pocos años después casi le cuesta la vida54.

Al menos Borja, su hijo Juan y Catalina habían cumplido uno de los 
objetivos de Felipe II, a saber: dejar claro que él no quería conducir el matri-
monio de su sobrino. Para Juan de Borja gracias a esta posición real, Sebastián 
había tomado alas para poner como condición una dote casi imposible, para 
que por medio de la lógica dilación Margarita de Valois se casase con Enrique 
de Navarra. Borja así lo creía también, de modo que el último día, en el último 
momento, preguntó a Sebastián si estaba decidido de verdad a casarse. Pronun-
ció un solemne sí. No obstante, Borja permaneció dubitativo.

Como Juan de Borja estaba persuadido de que no se casaría con Marga-
rita, hablando confidencialmente con su padre salió en la conversación que si el 
enlace no se efectuaba en breve, en menos de un año, el rey se casaría en Portu-
gal con Juana de Castro, dama de Catalina. Tanto uno como otro sospechaban 
que el rey estaba enamorado de esta señora, verdadera amiga de Juan de Borja. 
Lo cierto era que días antes la desconocida amante se lo había dado a entender 
al embajador y éste a Catalina, pero ambos rieron considerándolo un disparate 
– detrás estaba la impotencia real –, pero ahora, después de hablar sosegada-
mente con su padre, Juan de Borja no dudó de las posibilidades de Sebastián, al 
menos con esa privilegiada señora.

El embajador quiso salir de dudas. Su padre le dijo que no era tanto 
como sospechaba, aunque algo había. Quiso saber si la dama había salido entera 
después de sus encuentros con Sebastián, así que concertó una cita secreta con 
su amiga y confidente. Ella le dio cuentas de sus «trabajos», es decir, que el rey 
la tenía tanta «afición» que ni la dejaba casarse ni dar con sus gracias tras las 
rejas de un convento. Inmediatamente se lo comunicó a Catalina, y aunque él 
antes lo tenía por imposible, locura, ahora con las palabras de su padre más la 

53 ARSI. Ext. 27, 143-144. Sebastián a Borja, Lisboa, 10 julio 1572. ARSI. Ital. 143, 310-
312. Juan Tello de Meneses a Borja, Roma, 21 agosto 1572.

54 AGS. E. 392, 85. Juan de Borja a Felipe II, Lisboa, 23 abril 1574. «El domingo pasado 
tuvo el rey toros en Salvatierra, y queriendo torear a caballo, aunque tenía el toro los cuernos un 
poco serrados, conforme a la condición con que el papa le dio licencia para correrlos, le hirió el 
caballo, … el rey cayó…, el toro no pasó adelante».
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confirmación de la reina no había ninguna duda: el rey era sujeto capaz para el 
matrimonio. Importantísima noticia de largo alcance que frenaba los ímpetus 
anexionistas. Sebastián estaba guardando con sumo secreto esta relación amo-
rosa, pero en el fondo ésta no era la razón para poner dificultades a su matri-
monio. Había intereses subyacentes mucho más importantes, bien conocidos 
por Borja y su hijo. Primero, el haberle robado su tío la novia, Ana de Austria; 
segundo, los intereses hispánicos en los enclaves norte-africanos cercanos a las 
posesiones portuguesas, concretamente la amistad con El Malek, sultán de la 
dinastía Saadiana de Marruecos55. Para neutralizar esta situación, el diplomá-
tico florentino Francisco Giraldi, al servicio luso, trataba de llegar a un acuerdo 
comercial con Inglaterra56.

Uno de los puntos que Borja trató con Sebastián – al margen de la lega-
ción – fue la consecución de una importante ayuda económica para Juana de 
Austria. Había recibido en Madrid clara indicación de la hermosísima hija de la 
emperatriz Isabel I de hablar con el rey acerca de este asunto. Debía actuar con 
fuerza y convencimiento. La agraciada princesa había abrazado en 1568 una 
vida solitaria en la corte, había visto morir a sus seres queridos, el desdichado 

55 AGS. E. 389, 80. Juan de Borja a Felipe II, Lisboa, 24 diciembre 1571. Que Sebastián 
enjugara en el amor de una sola mujer la timidez de su persona no era por nadie conocido, de ahí que 
el embajador enviara la información de su puño a las manos reales para ser vista únicamente por él. 
Con respecto a África, en 1494 Alejandro VI procedió a la división del Magreb entre Portugal –reino 
de Fez– y Castilla –reino de Tremecén–. En 1541 el caudillo saadiano arrebató a los portugueses la 
plaza marroquí de Agadir y en 1553 la de Fez. Los saadianos buscaron apoyo en los estados cristia-
nos tras el ataque de los marabuts, auxiliados de los turcos. Después de la muerte de Mohamed se 
abrió un período de tensiones entre los herederos, y uno de ellos, El Malek, parecía hacerse dueño de 
la situación, apoyado en parte por Felipe II contra los intereses de Sebastián. Portugal poseía plazas 
en Ceuta, Tánger y Mazagán. Véanse León GALINDO Y VARA, Historia, vicisitudes y polìtica de 
España respecto de sus posesiones en las costas de África, desde la monarquía gótica y en los tiem-
pos posteriores a la Restauración hasta el último siglo, Madrid, 1884, (ed. facsímil, Málaga, 1993). 
Ferdinand BRAUDEL, Les espagnols et l´Afrique du Nord de 1492 à 1577, in Revue Africaine, 69 
(1928), 184-233; 351-410. Enrique GARCÍA HERNÁN, La armada española en la monaquía de 
Felipe II y la defensa del Mediterráneo, Madrid, 1995. Para los aspectos ideológicos de esta presen-
cia Miguel Ángel de BUNES IBARRA, La imagen de los musulmanes y del norte de Africa en la 
España de los siglos XVI y XVII, Madrid, 1989.

56 Sobre este personaje véase la voz homónima en DHP, II. Era de familia italiana estable-
cida en Portugal, se granjeó una fortuna gracias al tráfico marítimo. Fue embajador en Inglaterra 
(1571-1578) y en Francia (1579-1581) y en 1587 gobernador del Brasil. Sobre su actuación para la 
consecución del tratado con Inglaterra, véase Manuel FERNÁNDEZ ÁLVAREZ, Felipe II, Isabel 
de Inglaterra y Marruecos. Un intento de cerco a la Monarquía del Rey Católico, Madrid, 1951, y 
Virgínia RAU, Un grande mercador-banqueiro em Portugal, Lucas Giraldi, in Estudos de História, 
I, Lisboa, 1968, 75-129. Sobre el comercio inglés con Marruecos, lugar donde los ingleses querían 
entrar pero no así los portugueses véase: Thomas Stuart WILLIAM, Studies in Elizabethan Foreing 
Trade, Manchester, 1959, especialmente «English trade with Marocco», 93-312.
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Carlos, la feliz Isabel de Valois, el piadoso duque de Feria, ahora se refugiaba 
con sus amadas clarisas de Madrid en las Descalzas Reales, pero no por eso se 
despreocupó de granjearse una buena posición económica. Borja debía conse-
guir una importante partida para que pudiera testar conforme a lo que era, madre 
de un rey. Habló a Sebastián de tal modo que quedó convencido para entregar 
a su madre lo que él le pidiera. Luego habló a los Câmara, les ordenó que tra-
taran este asunto con sumo interés y lo concluyeran rápidamente. El secretario 
Polanco quedó encargado de ultimar los detalles, pero equivocadamente dejó 
escrito al padre Câmara que Borja había pedido seis cuentos, cuando en realidad 
eran ocho. Se arregló rápidamente, pero la reacción de Câmara es muy signifi-
cativa por el celo con que miraba las cosas que se referían a Portugal: comunicó 
a Borja que a Juana le podían bastar seis y no ocho, pues lo que conseguía era 
una suma importantísima, 12.000 cruzados, cuando la emperatriz Isabel, siendo 
quien era, no pudo testar tanto57. Los ecos de Nadal, cuando supo esta noticia, 
fueron muy expresivos; comunicó a Araoz, el jesuita de la corte, que Montoya 
–nombre en clave de Juana de Austria – habría perdido la frialdad que mostraba 
–especialmente con Araoz – después de haber entendido «el buen oficio y efecto 
hecho en Portugal»58.

Algunos nobles pidieron a Borja que les consiguiera de la Santa Sede 
ciertas dispensas. Hubo de enviar a Roma dos memoriales sobre este asunto y, 
aunque quiso evitarlo, no pudo debido a que eran personas muy significadas. 
Borja observó que si con muy moderada diligencia no se obtenían, no había para 
qué fatigarse demasiado, pues no se pedían sino por respeto a tales personas59.

Unos días antes de dejar Lisboa, Borja – de consuno con el legado – 
entregó al rey un memorial de sumo interés. Hacía referencia a los puntos que 
había tratado con Catalina, es decir, debía hacer lo posible para curarse de su 
enfermedad, que tuviera guardia personal porque los herejes, – ingleses que 
andaban merodeando – le podían matar; debía dejarse ver por sus vasallos, que 
buscara mejores consejeros, que solucionara las tensiones con los comendata-
rios de las órdenes militares, que conjugara la justicia con la misericordia, y que 
tratara mejor a su abuela60. Ahora ya estaba todo hecho, tan sólo faltaba acudir 
cuanto antes a negociar en Francia. Las naves que le esperaban en Tortosa que-
daban ya demasiado lejos, su horizonte más inmediato era atraversar sano y 
salvo la frontera con Francia.

57 ARSI. Lus. 64, 260. Luis González a Borja, Almeirim, 15 febrero 1572.
58 ARSI. Hisp. 69, 104. Nadal a Araoz, Roma, 20 junio 1572.
59 Borgia V, 652. Borja a Nadal, Lisboa, 12 diciembre 1571.
60 Corsini 505, 38. «Memoriale dato al Re di Portogallo alli 11 di dicembre 1571».
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Despedida

Alejandrino y Borja se despidieron satisfechos de la corte lusa el 14 de 
diciembre. Dirigieron codo con codo sus pasos de nuevo a Madrid para luego 
ir a toda prisa a Francia61. Atrás dejaban intrincadas negociaciones, sudores y 
desvelos, continuos ajetreos, el reino poco complacido, el embajador y la reina 
disgustados porque Borja había actuado con demasiada blandura y suavidad; 
es decir, había un sentimiento de tramoya, algo había quedado oculto, como 
suspendido en el aire. Borja hubo de actuar como un funámbulo, pasar por la 
cuerda floja superando las presiones tanto portuguesas como castellanas, com-
placer a Catalina sin provocar una posible escisión entre los jesuitas portugueses 
seguidores de Câmara, servir al legado sin perjuicio de la propia Orden, en fin, 
delimitar los linderos de cada una de las competencias. Al menos se habían 
conseguido ciertas gracias, al secretario Pedro de Alcoçava se le levantó el des-
tierro al que le tenía sometido el rey, una merced para una dama de Catalina, y 
su secretario Francisco Cano recibió promesa de que en la primera vacante se le 
daría una buena pensión, todo por contentar a la melancólica reina62. Además, 
el rey parecía dar órdenes importantes, nombró a don Duarte su capitán general 
para la armada de la liga. Pero el embajador recelaba, barruntaba que la armada 
serviría para recuperar la plazas fuertes que abandonaron en África, y estaba 
persuadido de que el rey iría en persona63. 

En fin, una vez ido, Borja quedó lleno de paz, transida de pasado y pensa-
miento, lo pretérito y el devenir se unían intensamente. Como hablaría con el rey 

61 Algunos agentes diplomáticos observaron que Alejandrino no quiso aceptar dos joyas que 
el rey le regalaba, de un valor de 25.000 escudos. Sólo aceptó algunos vasos. Felipe II y Espinosa 
le ofrecieron ropa por valor de 1.200 escudos y una credencia de plata de 25.000 escudos, pero no 
aceptó, (HH StA. Italien Kleine-Staaten, 14, 76. Avisos de Portugal, 19 enero 1572). Como veremos, 
con gran disimulo se llevó mucho más.

62 Sobre Alcoçava véase E. ANDRADE., Relações de Pero de Alcáçova Carneiro, conde 
de Idanha, do tempo em que ele e seu pai, Antonio Carneiro, serviram de secretários (1515-1568), 
Lisboa, 1937.

63 BN Paris. Port. 8, 124-126. «Da armada que se fez neite reino o anno de 1572 de que era 
geral o Sr. D. Duarte». Asimismo, 174-175. «Do que se fez e hordenou luego como se foi o cadeal 
Alessandrino». Hacen referencia a los armamentos; es un docuemto extraído de un libro de Pedro 
Rodríguez Suárez. También recelaba el embajador en Roma, Juan de Zúñiga, probablemente por la 
información remitida por Teutonio de Braganza acerca de los aprestos del rey para la empresa afri-
cana (AAE. SS. 39, 45. Almerimi, 25 abril 1572). En Madrid los temores no eran menores, todo se 
tenía por locura («…era temerse que el rey de Portugal quisiese ir en persona a Berbería, lo cual le 
parecía al prior [Antonio de Toledo] disparate,… y se debía temer no quisiere con furor y mocedad 
dar con la cabeza en alguna parte… sería bien que S.M. le escribiese… no intetase cosa semejante», 
BL. Egerton 2047, 288. Gracián a Zayas, Escorial, 26 mayo 1572).
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español, era seguro que en la conversación saldría el enconado matrimonio. Era 
cierto que Borja había negociado con Sebastián sobre este particular con verda-
dero interés y ahínco; pero, con todo, no había podido encaminar el matrimonio 
a los razonables intereses. Una vez consiguió que no pusieran tal condición, 
pero los dúctiles consejeros se lo desbarataron. Fue en ese momento cuando 
comprendió – a juicio del embajador – el mal estado del gobierno luso64. Una de 
las disposiciones más importantes y secretas de Sebastián fue informar de todo 
a su embajador en Francia, Juan Gómez de Silva. Le pidió que en cuanto Borja 
llegara a la corte gala le dijera claramente que tenía orden de ayudarle en la con-
secución de los objetivos, especialmente le debía comunicar todas sus ocurren-
cias para evitar el matrimonio de Enrique de Navarra. Pero incluía una cláusula 
muy dura: además de la confederación de Francia, se debía obtener la aceptación 
de los límites geográficos de las posesiones ultramarinas portuguesas y castigar 
los «insultos passados», es decir, a los hugonotes65. Catalina, implacable, quiso 
dar cuenta de lo que sabía a Felipe II. Quedaba satisfecha porque Alejandrino 
y Borja habían entendido la raíz del mal y habían asegurado que dejarían para 
mejor tiempo el remedio, pero no podía ocultar su tristeza por no haber actuado 
decididamente. Tras recibir pacientemente todos los consejos, optó por quedarse 
en el reino, principalmente porque creía que con su presencia el matrimonio se 
efectuaría antes66.

64 AGS. E. 389, 81. Juan de Borja a Felipe II, Lisboa, 24 diciembre 1571. AGS. E. 389, 78. 
Puntos de cartas de Juan de Borja al rey, Lisboa, 24 diciembre 1571.

65 BN Lisboa. ms. 887, 142-145. Sebastián a Juan Gómez de Silva, Lisboa, 3 enero 1572, 
publicado por Edgar PRESTAGE, Novas Informações sobre a Embaixada de João Gomes da Silva 
em França, in Revista de História, 6 (1917), 354-356. Sobre las relaciones luso-galas véase Luís 
de MATOS, Les portugais en France au XVIe siècle. Études et documents, Coimbra, 1952, cap. 
V. Relations diplomatiques, 253-303. Sobre Juan Gómez de Silva véase el trabajado estudio de 
Léon BOURDON, L´ambassade de João Gomes da Silva en France et la rupture des pourparlers 
de mariage entre dom Sebastião et Marguerite de Valois, in Bulletin des études portugaises et de 
l´Institut Français au Portugal, 20 (1958), 6-86.

66 AGS. E. 389, 79. Catalina a Felipe II, Xabregas, 24 diciembre 1571.



 Francisco de Borja y Portugal 219

Apéndice documental

 ARSI. Hisp. 69, 49r (registro)

Francisco de Borja a Sebastián de Portugal
Roma, 3 agosto 1570

Al padre Luis Gonçalez escrivo sobre un negocio que deseo que trate 
con V. A. por mí sobre una merced que de su real mano pretiendenla alcançar un 
cavaliero romano a quien toda la Compañía en estas partes [está] muy obligada. 
Espero que V. A. tomará a bien atreverme yo a suplicar esto, dándome osadía 
para ello la liberal y real voluntad que en V. A. tengo entendida para hazernos 
toda merced. Cuya muy alta y muy poderosa persona para bien universal de su 
santa Iglesia Dios Nuestro Señor prospere. De Roma los 3 de agosto 1570.

. ARSI. Epp. Ext. 27, 143r-144v (original)

Sebastián de Portugal a Francisco de Borja
Lisboa, 10 julio 1572

Padre Francisco. No tempo que aqui estivestes con o legado me alembra 
que lhe falei a conçesão dos touros, ante mim somente, e da maneira que a [e]le 
e vos disse, por os resguardos necesarios de maneira que nao avera causa, por-
que se defenderão con tanta razão tenendo vos a informação e o mais que se me 
ofreceo a este intento, porque de novo instava a conçesão deles. Pareceme que 
me disestes que como dezia nao podia aver escrupulo en que tanto vos parecia o 
que dezia eu que sendo vos principal intercesor con o papa para se defenderem 
con ó que me ouvireis o scriveis con a mesma intancia para se me concede-
rem. Entendi porem a disposição que tivestes nao poderdes chegar a Roma a 
tempo de poder desfazer o ofizio que vos encomendei; as razoes que en razao 
ha para não aver duvida, são as que vos lembrarão. O que particularmente peço 
he poder aver touros sem aver neles jente de pe se não os moços de estribeira 
dos de cavalo e pincos, porque estes como sabeis são muito necesarios para se 
se cae o de cavalo, ter que lhe tome o cavalo, e nisto e en tudo avera o resguardo 
se como digo necesario. Ontem soube acaso avelos em Castela, não sei se con 
despençasão se sen ela. Emcomendovos a brevidade e a instancia, que creo, 
entendendo o papa de vos a materia, aia pouca dificultade. Da indisposição que 
tivestes, tive o sentimento conforme ao contentamento de chegardes a Roma 
bem. Não podera avere recompença da morte do papa passado se não con a 
eleição do presente. De Lisboa a 10 de iulho de 72. Rey.

[Al dorso] Ao padre Francisco.



«Un peregrino real: Diego de Salazar (S. J.)  
y el voto de Felipe II»

Jacobo Sanz Hermida
Universidad de Salamanca

… Todo lo que deseaba de hacer, luego como sanase, era la ida de Jerusalén, 
como arriba es dicho, con tantas disciplinas y tantas abstinencias, cuantas un 
ánimo generoso, encendido de Dios suele desear hacer.

Con esta palabras recogía el padre Luis González de Cámara los santos 
propósitos que movían a san Ignacio a peregrinar a Jerusalén a fin de hacer 
realidad aquel mensaje que tantas veces había leído en la Vita Christi del Car-
tujano: «Santo e piadoso ejercicio es por cierto contemplar la tierra santa de 
Jerusalén...»1. Como es sabido la peregrinación jerosolimitana, llevada a cabo 
con extrema austeridad, se convierte en uno de los episodios más transcenden-
tales de la vida del santo jesuita, pese a las múltiples penurias que debió sortear 
durante su periplo. No es de extrañar, por tanto, que cuando apenas medio siglo 
más tarde se encomienda a un humilde jesuita, el padre Diego de Salazar, pere-
grinar a los santos lugares, indique halagado y sorprendido el escogido: 

… Y aunque mucho tiempo antes avía desseado hazer este camino a pie o como 
la obediencia más le pluguiese, pero, por ser tan lexos y por no merecerlo yo, 
nunca se me avía concedido, hasta que agora, sin pedirlo, y aún sin pensarlo ni 
poder pensar ni imaginar tal cosa, se me ordenó y mandó de parte de su Magestad 
y de mis superiores lo hiziese2.

1 Cito la Autobiografía por la edición de la Biblioteca de Autores Españoles, Madrid, 1947, 
136. Para la posible influencia de la lectura del Cartujano, véase la página 134, nota 18.

2 Libro de las peregrinaçiones del cathólico Rey don Philippe segundo de gloriosa memo-
ria, que mandó hazer al padre diego de Salazar Marañón, de la compañía de Jhesús por la salud, 
vida y feliçe suçcessión de su querido y amado hijo…, (British Library, Egerton 311), fol. 4r.
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Diego de Salazar, en el siglo Diego de Porres Marañón, había nacido en 
Cuenca en 1539 en el seno de una familia noble. Criado «en toda Christiandad» 
a decir del padre Nieremberg, estudió en la Universidad de Alcalá, viviendo al 
servicio del cardenal Mendoza. Parece ser que, como otros jóvenes de su edad, 
desperdició su mocedad en ruines conversaciones, alejado de edificantes ser-
mones y lecturas provechosas. A los dieciocho años, tras recibir varios avisos 
divinos, comenzó a enderezar su vida, y decidió recogerse en alguna religión 
que le permitiera salvaguardar la salud de su alma. Después de una novena al 
santo Crucifijo de Burgos en 1560 decidió «pedir la Compañía» al padre Manuel 
López, rector del Colegio de Alcalá. Tras pasar «todas las experiencias que usa 
la Compañía con todo fervor» hizo los votos y comenzó sus estudios de Artes y 
Teología en Plasencia y Ocaña respectivamente. Una vez licenciado, regresó al 
Colegio de Alcalá en donde se ocupó de confesar a la gente de la Villa a la vez 
que cuidaba la Congregación de la Anunciata3.

Corría el año de 1587, y el joven príncipe don Felipe enfermaba durante 
la semana santa de sarampión en El Escorial. Tras una delicada convalecencia 
asiste en Toledo en compañía de su padre, Felipe II, y sus hermanas a la recep-
ción de las reliquias de santa Leocadia, que venían de Mons4. Contribuyó tenaz-
mente a la recuperación de este santo cuerpo el jesuita Miguel Hernández, que 
por aquel entonces «asistía en Flandes a la conversión de los herejes, y ayudaba 
a los fieles en el ministerio de nuestra religión, por orden del padre Francisco 
de Borja, general de la Compañía de Jesús, en el gobierno del Duque de Alba 
y en el del Duque de Parma»5. Amén del interés personal del rey Próspero por 
asistir a un acto tan deseado, la presencia real venía a rendir tributo a la provi-
dencia divina por la recuperación del joven heredero. Y no era para menos. La 
repentina muerte del príncipe don Diego Félix, acaecida el 21 de noviembre de 
1582, convertía inesperadamente al cuarto y último hijo varón de Felipe II y de 
la reina doña Ana en el heredero de la Monarquía hispana. Después de los preco-
ces y lamentables fallecimientos del príncipe don Carlos (1563) y don Fernando 

3 Para esta breve nota biográfica sigo el tomo cuarto de las Vidas exemplares y venerables 
memorias de algunos Claros Varones de la Compañía de Jesús del padre Juan Eusebio NIEREM-
BERG, Madrid, 1647, 321-332. Tengo asimismo a la vista la Bibliothéque de la Compagnie de 
Jésus, Tome V, Bruxelles-París, 1894, 514-515 de Carlos SOMMERVOGEL; y la reseña que le hace 
Francisco Borja de MEDINA en el Diccionario histórico de la Compañía de Jesús. Bibliográfico-
Temático, IV, Roma-Comillas, 2001, 3468-3469.

4 Manuel LACARTA, Felipe III, Madrid, 2003, 26. 
5 Luis CABRERA DE CÓRDOBA, Historia de Felipe Segundo, rey de España, III; Madrid, 

1877, 75. La traslación se realizó con un gran aparato festivo como ha subrayado Julián GALLEGO 
en su Visión y símbolos en la pintura del Siglo de Oro, Madrid, 1972, 169.
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(1578), y del infante don Carlos Lorenzo (1575), el joven don Felipe, nacido en 
Madrid el 14 de abril de 1578, era jurado, a causa de su precaria salud, apresu-
radamente como heredero el 30 de enero de 1583, por los representantes de los 
Tres Estados portugueses en Paços da Ribeira, la residencia del rey Prudente en 
Lisboa. Posteriormente Castilla (noviembre de 1584) y Aragón (marzo de 1585) 
otorgarían asimismo su juramento.

La salud del príncipe fue siempre motivo de especulación y preocupa-
ción en la corte, especialmente por su padre. En los planes de Felipe II no pare-
cía hallarse el engendrar un nuevo hijo varón, pese a que el joven Felipe era de 
espíritu animoso, pacífico en extremo, de «débil constitución física, resultado 
de las numerosas enfermedades que sufrió y a sus malos hábitos alimenticios»6. 
De ahí que los esfuerzos del rey para salvaguardar su dinastía se encaminaban 
primordialmente a proteger la endeble salud de su único hijo. Así, cuando el 
príncipe Felipe enferma de sarampión, el rey hizo colocar rápidamente en su 
aposento una espina de la santa corona que le enviara Sixto V7. Esta devoción, 
cuando no obsesión por el culto a las reliquias, que dio lugar a su famosa lip-
sanoteca escurialense, se transmitió al joven heredero, según cuenta con detalle 
González Dávila:

… Y salió en esta veneración tan gran discípulo el Príncipe, que dice García 
de Loaisa que, estando en el Escurial, bajaba a visitar las reliquias, y puesto de 
rodillas y la gorra quitada, después de haverlas adorado, limpiaba el polvo de los 
vasos que guardaban las reliquias de los Santos; y esto fue mucho más, quando 
llegó a la Corona, mostrándose más devoto y mayor venerador de este culto, 
contra lo que los hereges de nuestro tiempo profesan8. 

Y continúa nuestro cronista aportando el dato del encargo hecho por el 
rey a Diego Salazar:

Por este tiempo, considerando el padre la poca salud del Príncipe, para que Dios 
se la diese y prosperase en dichosa sucesión la estabilidad de sus católicos rey-
nos, acordó de embiar a visitar los Santuarios más celebres de las Coronas de 
España, Italia, Imperio de Alemania, Jerusalén, Palestina y de la tierra de Egypto, 
a suplicarles con humildes ruegos y liberales limosnas oyesen su petición. El 

6 Antonio FEROS, El Duque de Lerma. Realeza y privanza en la España de Felipe III, 
Madrid, 2002, 51.

7 Véase el utilísimo artículo de Juan Manuel DEL ESTAL, O.S.A., Felipe II y su archivo 
hagiográfico de El Escorial, in Hispania Sacra, XXIII (1970), 193-335. 

8 Gil GONZÁLEZ DÁVILA, Monarquía de España. Historia de la vida y hechos del ínclito 
monarca, amado y santo don Felipe Tercero. Obra póstuma..., Madrid, 1771, 19.
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escogido para tan santo viage fue el padre Diego de Salazar, de la Compañía de 
Jesús, varón de muy señalado espíritu9. 

En la elección regia de este religioso medió el consejo del que fuera 
maestro del príncipe, el limosnero mayor, García de Loaysa, según se recoge en 
el capítulo dedicado a nuestro jesuita en la Historia anual y necrológicas de la 
provincia de Toledo: 

Tratando desto con su capellán y limosnero mayor, García de Loaysa (que des-
pués fue Arçobispo de Toledo), por su consejo y persuasión, escogió para esta 
sancta romería tan larga al padre Diego de Salazar, el qual, quando lo supo, se 
alegró sumamente, y no se artava de dar graçias a Dios por tan grande benefiçio 
y merced como en esto le hazía10. 

El padre Diego de Salazar inició una larga peregrinación que comenzaba 
el 22 de junio de 1587 y concluía a finales de 1592. Una primera jornada la 
dedicó a visitar uno de los santuarios más notables de la cristiandad, la Iglesia 
del Apóstol Santiago. Durante su peregrinación, cuyo itinerario fue hábilmente 
trazado por Loaysa, Salazar debía anotar todas aquellas particularidades que en 
su opinión fueran dignas de memoria, y formalizarlas por escrito a instancias 
del propio monarca. 

Madrid, Illescas, Toledo, Ávila, Salamanca, Zamora, Monterrey y Orense 
fueron las ciudades recorridas antes de alcanzar Santiago de Compostela. De 
regreso Betanzos, el Monasterio de San Pelayo, León, Burgos, Palencia, Abadía 
de Husillos, Valladolid, Segovia y de nuevo Madrid. Este peregrinaje a Santia-
go de Galicia y otros lugares de España, que duró cerca de tres meses, quedó 
consignado en la primera parte de su Libro de las peregrinaciones del cathólico 
rey don Philippe segundo de gloriosa memoria, que mandó hazer al padre 
Diego de Salazar Marañón, de la conpañía de Jhesús, por la salud, vida y feliçe 
sucçessión de su querido y amado hijo y rey nuestro señor, don Philippe terçero, 

9 Gil GONZÁLEZ DÁVILA, Monarquía de España…, ed.  cit., 19. 
10 «De la vida y muerte del Padre Diego de Salazar» (capítulo 159), Archivum Romanum 

Societatis Iesu, Tolet. 37, doc. 40, fol. 272v. Salazar siempre consideró la mediación divina de tal 
alta empresa, según señalaba el padre NIEREMBERG: «la qual, según el estava persuadido, puso en 
el coraçón del Rey Felipe Segundo, que embiasse a un religioso a peregrinar por todos los Santuarios 
de España, que se ofreciesen en el camino de Santiago de Galicia, para alcançar juntamente con 
este medio, por la intercensión de los Santos, de Dios nuestro Señor la salud por su Magestad, y los 
buenos sucessos en negocios que traía entre manos. Escogióse para esto el Padre Diego de Salzar, y 
él lo tomó por singular misericordia de Dios, por la gran piedad y devoción que siempre tuvo a los 
Santos y sus cosas» (ed. cit., 322).



 Un peregrino real: Diego de Salazar (S. J.)  y el voto de Felipe II 225

que vive y viva muchos años. Dividido en seis querpos: primero al apóstol San-
tiago, santos de Galicia, Asturias y Castilla la Vieja; 2º, 3º, 4º a algunos otros de 
España, a los santos y santuarios de Roma y toda Ytalia y algunos de Alemania. 
5º y 6º a la çiudad santa de Hierusalén, lugares sagrados de nuestra redemçión, 
a toda la Palestina y tierra de Egipto. Obra en su origen en dos volúmenes que 
por desgracia conservamos incompleta, pues tanto el original, que se guardaba 
en el Colegio de Alcalá, como la copia encomendada para Felipe II11, que con-
sultó Nicolás Antonio en los Archivos reales12, han desaparecido.

No obstante conocemos un copia con la primera parte, (peregrinación a 
los santuarios españoles e italianos) custodiada en la British Library (Egerton, 
311). El manuscrito, pese a su mal estado –posee numerosas pérdidas de papel–, 
resulta de gran interés pues la abundancia de tachaduras, adiciones y glosas 
marginales parecen indicarnos que se trata de una versión de trabajo amplia-
mente revisada (¿quién sabe si no nos encontramos ante el autógrafo?), incluso 
que pudo barajarse su estampación, como parece indicar las rúbricas, mano del 
escribano de cámara, que se hallan en los rectos de todos los folios. Otra copia 
manuscrita, en este caso traducción italiana, se conserva en la biblioteca de la 
Real Academia de la Historia de Madrid (Ms. 9/2365) bajo el título, Itinerario 
en italiano por el padre Salazar en tres tomos, en el que se recoge el peregri-
naje italiano y parte del viaje a Jerusalén, sacada a luz por los padres Francisco 
Borja de Medina y José Martínez de la Escalera13. De ambos manuscritos se ha 
ofrecido cumplida información de su contenido y una breve sinopsis en el volu-
men LX de los Monumenta Missionum Societatis Iesu dedicado a las Missiones 
Orientales14.

11 Probablemente esta copia regia debió de ser la utilizada por el cronista GONZÁLEZ 
DÁVILA: «He leído en su original la mayor parte de la peregrinación, escrito por mandado de 
aquel grande y religioso Monarca», Monarquía de España…, ed. cit.,   19. Por su parte el padre NIE-
REMBERG resume la peregrinación de Salazar por la copia conservada en el Escorial: «…dio a 
escribir un itinerario de tomo el camino que avía hecho quando fue a Ierusalén…, el qual se puso 
en la librería magnificentísima de S. Laurencio el Real, de cuyo original se ha sacado mucho de lo 
que aquí tengo escrito» (Vidas exemplares y venerables memorias de algunos Claros Varones de la 
Compañía de Jesús…, ed. cit., 331):

12 Bibliotheca Hispana nova sive Hispanorum Scriptorum qui ab anno MD ad MDCKXX-
XIV floruere notitia,  I, Madrid, 1783, 313.

13 En el exterior del códice aparece la siguiente anotación: «Libro 4 del itinerario». En 
la hoja de guarda: «Itinerario en italiano (tachado) por el padre Salazar en 3 tomos. Doscientas y 
setenta y ocho hojas»; y la nota moderna a lápiz: «Itinerario en italiano por el padre Salazar, son 8 
tomos. Fines del s. XVI». Aunque desconocemos el nombre del trasladador y cómo llegó a los fon-
dos de la Academia de la Historia, es digno de ser destacado el hecho mismo de que la peregrinación 
de Salazar fuera objeto de traducción, con lo que implica su difusión en otra lengua para otro público 
receptor, fácilmente del entorno de la orden jesuítica.

14 Roma, 1994, 68-74 y 143-171.
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En sus notas a su peregrinación por España, Salazar muestra guiarse 
constantemente por la relación que el cronista Ambrosio de Morales había 
realizado algunos años antes, en 1572, a los antiguos reinos de León, Gali-
cia y Asturias, también comisionado por Felipe II. Como es de sobra sabido, 
Morales debía recabar información sobre las reliquias de santos, sepulcros 
reales y libros antiguos de los monasterios e iglesias que encontrase en su 
periplo a fin de integrarlos en la lipsanoteca, panteón y biblioteca reales de El 
Escorial. Después de un largo año, el Cronista entregó una cumplida relación 
al monarca:

Acabé de dar relación de todo el Santo Viage por mandado de Su Majestad al 
doctor Velasco, sábado último de febrero 1573, víspera del santo Ángel de la 
Guarda, en la sala del Consejo de la Guerra, que está en la mesa de la Escalera 
de Palacio. Domingo siguiente, primero de marzo, día del santo Ángel, di rela-
ción del Santo Viage en suma a Su Majestad del Rey nuestro señor, en su alcoba 
a la tarde. Acabé de entregar al Secretario Antonio Gracián toda esta relación 
del Santo Viage hasta este quaderno postrero, viernes veinte de Noviembre del 
mismo año de 1573. Sea nuestro Señor alabado por todo15.

Sabemos que esta relación circuló en copias manuscritas abundantemente 
hasta que en 1765 el padre Enrique Flórez la da a la imprenta. Una copia de las 
cuales, quien sabe si la entregada al propio monarca, debió de utilizar Salazar 
para contrastar sus impresiones con los datos que allí se ofrecían. Así a lo largo 
de la relación de su peregrinaje encontramos numerosas referencias del tipo: 
«Morales dice haber visto»; «como pretende probar Morales»...16. Por su parte 
Salazar ampliaba con creces los templos y santuarios descritos por Morales, 
incluyendo (sin lugar a dudas es su mayor aportación) pormenorizada noticia de 
las reliquias que se conservaban en los diferentes colegios de la Compañía.

Entre la primera jornada por las tierras españolas, y su segunda salida a 
«los más principales santuarios de toda Italia, algunos de España, de Alemania 
y otras partes hasta los de la tierra sancta y la ciudad sancta de Hierusalem», 
transcurrió medio año  (llega a Madrid el 17 de septiembre de 1587 y parte el 21 
de marzo de 1588), que de seguro debió de dedicar a redactar las notas que había 
compilado para informar al rey y a preparar el largo viaje que pretendía llevar a 

15 Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Phelipe II, a los Reynos de León y 
Galicia y Principado de Asturias, Madrid, 1765, 199.

16 Se sirve asimismo de otras autoridades como el padre Juan de Mariana que, como es 
sabido, denunciará entre otros el tráfico internacional de reliquias catacumbales surgido tras el Con-
cilio de Trento.
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cabo17. El mismo Salazar nos informa de que durante este tiempo le aquejó una 
grave enfermedad que le obligó a estar convaleciente durante algunas semanas, 
deponiendo constantemente su ánimo, hasta que: 

embiando a pedir a Alcalá algunos libros, me enviaron (sin yo pedir ni nombrar 
tal cosa) la jornada de Hierusalem o el libro escrito en español que trata de ella y 
de todos aquellos lugares santos, de lo qual empecé a concebir nuevas esperanzas 
de que Nuestro Señor debía de querer y pretender este fin, pues tomava (como 
suele siempre según la suave disposición de su divina providencia) los medios 
tan propios y proporcionados18.

Se refería seguramente al viaje del franciscano fray Antonio de Aranda, 
Verdadera información de la Tierra Sancta según la disposición en que en el 
año de mil y quinientos y treinta el auctor la vio y paseó, impreso por primera 
vez en Alcalá de Henares por Miguel de Eguía en 1533  y que gozó de numero-
sas ediciones en el Quinientos (quizá manejaría la edición alcalaína de 1584). El 
envío de este libro no sólo confortaría su espíritu y elevaría su estado anímico, 
sino que además le permitiría viajar imaginariamente a Jerusalén. Por otra parte, 
la obra de Aranda, como nos ha recordado no ha mucho Nieves Baranda, presta 
especial atención a las reliquias y mirabilia, temas ambos que también serán 
objeto de minuciosa descripción por parte del jesuita19. 

El 21 de marzo de 1588, como ya se ha señalado más arriba, Salazar parte 
de Madrid a Alcalá con dirección hacia Valencia por Cuenca y de allí a Barce-
lona, donde llegó el 14 de abril, jueves santo, a 14 de abril, hizo una novena la 
Iglesia mayor y visitó Monserrate, a san Narciso de Girona y «la cueva donde 
nuestro Padre san Ignacio hizo penitencia en Manresa»20. El cinco de junio se 
embarcó hacia Niza. De Niza a Milán, Foligni, Asis, Montefalco y al fin alcanza 
Roma el 17 de octubre. En la ciudad de los Papas estuvo durante tres meses, 
hasta el 14 de enero, visitando los templos y adorando sus preciosas reliquias. 

17 «…fui a dar cuenta a su Magestad de la primera que me mandó hazer a Sanctiago de 
Galicia y otros lugares de España píos y santos», Libro de las peregrinaçiones del cathólico Rey don 
Philippe segundo de gloriosa memoria…, op. cit., fol. 108r.

18 Libro de las peregrinaçiones del cathólico Rey don Philippe segundo de gloriosa memo-
ria…, op. cit., fol. 108v.

19 Nieves BARANDA, Materia para el espíritu. Tierra Santa, Gran reliquia de las Peregri-
naciones (siglo XVI), in Via Spiritus, 8 (2001), 7-29, y en especial 23-26.

20 Libro de las peregrinaçiones del cathólico Rey don Philippe segundo de gloriosa memo-
ria…, op. cit., fol. 120v.
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Varios meses más por Italia hasta que el 12 de septiembre de 1590, tras borras-
cas y penalidades varias, llega a Jerusalén. Y de nuevo de regreso a España.

El 9 de diciembre de 1592, tras casi cinco años de peregrinaje, Salazar, 
según nos relata su biógrafo, el padre Nieremberg:

Dio cuenta de su jornada a su Magestad, y repartió al Rey, Príncipe, Emperatriz 
e Infanta, a cada uno dos imágenes que avían tocado a muchas reliquias, y a los 
lugares de tierra santa y a cada uno su redomita del agua del Jordán21.

Sabemos por Gil González Dávila que Felipe II había mandado expre-
samente a Salazar «que trajese algunas botijas de agua del río Jordán, del lugar 
donde fue Jesú-Christo bautizado, para que el Príncipe, teniendo fe y espe-
ranza en el Señor, que allí fue bautizado, bebiendo en ella, sanase»22. Pues bien, 
cuando Salazar llega a Madrid se percata de que el agua que traía del Jordán se 
había enturbiado de tal forma «que no podía parecer delante de hombres; no sin 
gran pena, por ver perdido el fruto de sus trabajos. Hizo sus diligencias quantas 
pudo con hombres prácticos y distiladores de aguas, para que la aclarasen, más 
ninguno pudo ni supo»23, de forma que tras encomendarse a la divina providen-
cia decidió echar dentro de las vasijas «un pedazo de Agnus Dei de los de la 
tierra santa, y tocándola cinco vezes con la punta de una vara que traía para su 
Alteza de la ribera del mismo río donde Nuestro Señor fue bautizado… luego 
al día siguiente la halló clara como deseaba»24. Acción milagrosa que de alguna 
manera se convirtió en un elemento recurrente a lo largo de una larga peregri-
nación de la que Salazar se encargó de anotar detalladamente las «dificultades y 
peligros de que Dios le libró, y las inmensas misericordias que con él usó, hasta 
hazer en él beneficios sobrenaturales y milagrosos, por intercesión de sus Santos 
y virtud de sus reliquias»25.

21 Vidas exemplares y venerables memorias de algunos Claros Varones de la Compañía de 
Jesús…, ed. cit., 328. NIEREMBERG aprovecha además para dedicar un capítulo a las «Cosas raras 
y milagrosas que obró por intercessión de la Virgen y devoción de las reliquias».

22 Monarquía de España…, ed. cit., 19.
23 Vidas exemplares y venerables memorias de algunos Claros Varones de la Compañía de 

Jesús…, ed. cit., 328
24 Vidas exemplares y venerables memorias de algunos Claros Varones de la Compañía de 

Jesús…, ed. cit., 328
25 Vidas exemplares y venerables memorias de algunos Claros Varones de la Compañía de 

Jesús…, ed. cit., 331.



 Un peregrino real: Diego de Salazar (S. J.)  y el voto de Felipe II 229

Conocemos de sobra la obsesión que Felipe II tenía por el coleccionismo 
de reliquias26, que le llevó, como ha subrayado Bouza Álvarez, a desarrollar 
«una incansable actividad diplomática fuera de sus reinos, al tiempo que orde-
naba una búsqueda diligente en el interior de los mismos», como lo atestiguan, 
entre otras, relaciones como la de Ambrosio de Morales o la de Salazar. Así, 
«desde 1571 hasta 1611, se realizaron ocho solemnes entregas de reliquias al 
monasterio. La más copiosa fue la séptima, procedente de Alemania, ocurrida 
el 14 de junio de 1598 y que dio lugar a una importante procesión, efemérides 
pasada al lienzo por Bartolomé Carducho». Con el tiempo el rey intentó incluso 
obtener del Papa la institución de una «fiesta de las reliquias» con octava, misa y 
oficios propios, que se celebrará por primera vez en 1617, durante el reinado de 
Felipe III. Ya en 1621, Felipe IV, obtendrá un privilegio de jubileo plenísimo y 
perpetuo para dicha fiesta27. En este contexto de fervor hacia las santas reliquias 
del rey Próspero y sus descendientes hay que situar la obra de nuestro jesuita.

No obstante, cabe preguntarse, pues,  si en el fondo la peregrinación de 
Salazar no debe ser interpretada no sólo como un viaje de visita a los santos 
lugares y sus templos para rendir adoración a sus imágenes y reliquias, sino 
también como una nueva legacía del rey Prudente con la que poder recabar 
noticia verdadera de la ubicación de dichas reliquias, con el fin de intentar nego-
ciar su posesión, hallándonos con ello ante lo que podríamos considerar como 
un «informe encubierto»28. Pues de hecho sabemos, como la historia posterior 

26 Para el cronista de la orden de san Jerónimo, el padre José de Sigüenza, esta veneración 
y reverencia que tenía Felipe II por las santas reliquias se manifestaba en «la codicia con que las 
mandaba buscar por todo el mundo» y por «la avaricia con que las guardaba». Véase la Fundación 
del Monasterio de El Escorial por Felipe II,  (III parte de la Historia de la Orden de San Gerónimo) 
Madrid, 1927, 221 y ss.

27 José Luis BOUZA ÁLVAREZ, Religiosidad contrarreformista y cultura simbólica del 
Barroco, Madrid, 1990, 35-36. Para esta notable entrega de reliquias, revísese el artículo de Juan 
Manuel DEL ESTAL, O.S.A. Curioso memorial del mayor traslado de reliquias de Alemania al 
Escorial (1597-1598), in Monasterio de San Lorenzo el Real el Escorial en el cuarto centenario de 
su fundación (1563-1963), Madrid, 1964, 404-449.

28 Aunque se trata de una hipótesis que no he podido documentar, pese a haber consultado 
numerosos legajos en Simancas y en el Archivo Histórico Nacional, lo cierto es que existen indicios 
que parecen justificar tal afirmación: en la peregrinación de Salazar encontramos numerosas refe-
rencias a los disfraces y estratagemas que debe pergeñar durante su peregrinación para no descu-
brirse sin que exista justificación mayor. Tampoco sabemos qué otros negocios se le encomiendan, 
según él mismo indica justificando su peregrinación al comienzo de su Libro: «… Pues para ello 
fui elegido por instrumento, aunque indignísimo y de el mayor mejor y más próspero suceso que en 
esto se pretendía, que era la salud y larga vida de la Magestad Católica de el Rey, nuestro Señor, de 
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lo confirma, que algunas de las recomendaciones compiladas por Morales en 
su Memorial sobre las reliquias que hay en algunas partes, y lo que se ha de 
hacer para sacarlas y otras cosas a esto tocantes, fueron totalmente obviadas 
por Felipe II.

De la misma manera la devoción de los pueblos ha de poner tasa en el tomar, 
porque siempre les quede su Cuerpo Santo; lo contrario sería sin justicia, y junta-
mente gran desconsuelo para la tierra, y aún ocasión para alvoroto. Así convendrá 
tener cuenta con otras circunstancias que no caen debajo de consulta, sino que el 
que sacare las Santas Reliquias con la vista de ellas y con otras buenas conside-
raciones las habrá de arbitrar29.

el Serenísimo Príncipe su hixo, que entonces era de la edad tierna y muy quebrada salud, y en fin 
de toda su Real casa, con otros negocios que me fueron encomendados gravísimos» (Libro de las 
peregrinaçiones del cathólico Rey don Philippe segundo de gloriosa memoria…, op. cit., fol. 3v).

29 Incluido a continuación del Viage de Ambrosio de Morales por orden del Rey D. Phelipe 
II, a los Reynos de León y Galicia y Principado de Asturias, Madrid, 1765, 206.
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...una filologia senza fantasia è come l’arte senza intuizione1

I – Não será uma novidade – e muito menos um exagero – dizer que a 
pregação em Portugal no século XVI, mesmo a da segunda metade do século 
– apesar de aqui e então se ter escrito um dos mais influentes tratados destinados 
à formação do pregador: o Ecclesiaticae Rhetoricae, sive de ratione concinandi 
libri VI (Lisboa, Antonio Ribeiro, 1576) por Fr. Luis de Granada2 –, mesmo 
contando alguns raros exemplos para que chamaram a atenção, desde pontos de 
vista diferentes, mas complementares, os trabalhos de João Francisco Marques 
e Federico Palomo3, é ainda uma quase tábua rasa à espera não de uma defesa, 
mas de uma ilustração4... Uma ilustração que terá de passar não só pela leitura e 
edição dos poucos sermões impressos que nos chegaram, mas também pela mole 
de muitos manuscritos que ainda conservamos e também por todo um minu-
cioso trabalho de arqueologia que vá resgatando de crónicas, memórias, relatos 

1 Romeo DE MAIO, Rinascimento lievemente narrato, Napoli, 1993, 213.
2 Alfonso MARTÍN JIMÉNEZ, La retórica clásica al servicio de la predicación: “Los 

seis libros de la Retórica eclesiástica” de Fray Luis de Granada in Retóricas y poéticas españolas. 
Siglos XVI-XIX (Coord. de Isabel Paraíso), Valladolid, 2000, 11-46. 

3 João Francisco MARQUES, A parenética portuguesa e a dominação filipina, Porto, 1986; 
Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas excelentes. Os jesuítas de Évora e as missões do 
interior em Portugal (1551-1630), Lisboa, 2003 (Citaremos sempre esta última obra por Fazer dos 
campos escolas excelentes).

4 Francisco HENARES DÍAZ, Fray Diego de Arce. La oratoria sagrada en el Siglo de Oro, 
Murcia, 2001, 443, referindo-se à mesma questão no âmbito da investigação em Espanha, assinala 
que também só nestes últimos anos «estamos asistiendo al remedio de tanto olvido».
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de festas, livros de espiritualidade, correspondência, livros de confrarias, etc., 
os fragmentos – às vezes, também peças acabadas – da actividade e da palavra 
dos pregadores desses dias. Recordemos alguns exemplos desse trabalho futuro. 
Na correspondência da Companhia de Jesus podem encontrar-se muitas alusões, 
por vezes extensas, a sermões que deram brado quer pelos seus fructos – muitos 
dos das chamadas «missões de interior» já foram muito bem explorados5 – quer 
pelos «trabalhos» que, mesmo se momentaneamente, acarretaram nas relações 
com as autoridades eclesiásticas. Seja o caso de um destes últimos, um sermão 
que o «popular» – e discutido – P. Luis Álvares6 pregou na capela real em dia 
de S. Tiago (25 de Julho) de 1586 e que foi, por alguns, malevolamente enten-
dido como um ataque ao arcebispo de Lisboa e futuro vice-rei de Portugal, D. 
Miguel de Castro (1585-1625), em matéria relacionável com a residência epis-
copal, ponto em que próprio pregador, em relato de que se conserva o autógrafo, 
resume e esclarece as suas palavras e o seu sentido7... Por outras fontes conhe-
cemos o único sermão impresso do pregador de que nos iremos ocupar – ele que 
tanto pregou –, pois aparece esquecido numa Relação do solenne recebimento 
que se fez em Lisboa ás santas relíquias que se leváram à igreja de S. Roque 
da Companhia de Jesus aos 25 de Janeiro de 1588 (Lisboa, Antonio Ribeiro, 
1588). Outro tanto se pode dizer de um dos raríssimos sermões de um grande e 
devoto prelado desse tempo e admirador de Inácio Martins, Afonso de Castelo 
Branco, bispo de Coimbra, que se encontra também numa outra Relaçam do 
solenne recebimento das santas reliquias que foram levadas da see de Coimbra 
ao Real Mosteyro de Santa Cruz  (Coimbra, Em casa de Antonio Mariz, 1596), 

5 Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas excelentes... aproveitou sabiamente alguns 
de Luis Álvares († 1590), Gaspar Afonso († 1618) e Gaspar Fernandes († 1640).

6 Francisco RODRIGUES, Historia da Companhia de Jesus na Assistencia de Portugal, 
II, 1, Porto 1939, 365-369 extracta o sermão de Luis Álvares proferido quando se conheceu em Lis-
boa a perda de D. Sebastião; João Francisco MARQUES, A parenética portuguesa e a dominação 
filipina, ed. cit., 68-71 extracta e discute o célebre sermão que Luis Álvares teria pregado a Filipe 
II subordinado ao tema Qui videt me, videt et Patrem meum e Francisco CAEIRO, O arquiduque 
Alberto de Áustria, vice-rei e inquisidor-mor de Portugal, cardeal legado do papa, governador e 
depois soberano dos Paíse Baixos. Historia e arte, Lisboa, 1961, 522-531 publica um outro não 
menos célebre sermão de Luis Álvares «animando à defensão do Reino» pregado em Évora em 
12.5.1580 de que Francisco RODRIGUES, Historia da Companhia de Jesus na Assistencia de Por-
tugal, II, 1, Porto 1939, 438-440 tinha já oferecido alguns extractos.  

7 ARSI, Lus. 69 (1586), fl. 284r-286v: «Enformacion de lo que paso el P.e Luis Alvares 
com el Arçobispo de Lisboa, que el mismo padre escrivio a 27 de Agosto de 1586». No mesmo 
maço há uma carta de Pedro da Fonseca (12.9.1586) e outra do Provincial  Sebastião de Morais 
(17.9.1586) sobre o mesmo assunto.[Em todas as trancrições documentais, para além de alguma 
adaptação técnica, desdobramos as abreviaturas e aproximamos do uso actual o emprego de maiús-
culas e minúsculas].
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obra que encerra um sermão do Cónego Regrante, D. Miguel dos Anjos8... A 
estes quatro exemplos de textos a recuperar, juntemos a celebração das vitórias 
de D. Luis de Ataíde, Vice-rei da Índia, que, perante a corte e o vice-rei regres-
sado, celebrou o P. Inácio Martins num seu sermão em S. Domingos de Lisboa, 
em 25.7.1572, que incluiu, provavelmente por ordem régia, a leitura «verbo a 
verbo» de uma relação das mesmas façanhas9. Tal como estes exemplos de um 
tipo de trabalho que urge empreender, o caso que tentaremos apresentar também 
não será, infelizmente, um verdadeiro contributo para tornar menos rasa a tábua 
da história da parenética portuguesa da segunda metade do século XVI, pois o 
caso que procuraremos expor, por tão particular, serve sobretudo para ilustrar o 
contexto de alta pressão política e social em que foram pregados muitos sermões 
que hoje nos escapam e para sugerir algumas notas da evolução das sensibili-
dades sociais dentro da própria ordem religiosa, a Companhia de Jesus, a que 
pertencia o pregador. De passagem, poderemos tentar ilustrar um pouco melhor 
não só um pregador célebre para os seus contemporâneos – tão célebre que a sua 

8 José Adriano de Freitas CARVALHO, Os recebimentos de relíquias em S. Roque (Lisboa, 
1588) e em Santa Cruz (Coimbra, 1595). Relíquias e espiritualidade. E alguma ideologia., in Via 
Spiritus, 8 (2001), 95-155, em que vem analisados os três sermões. 

9 Pero Roiz SOARES, Memorial (Leitura e revisão de Manuel Lopes de Almeida), Coim-
bra, 1953, 64-66 que citamos adaptando, por motivos técnicos, um pouco, a grafia de algumas 
palavras); Diogo Barbosa MACHADO, Memorias para a historia de Portugal que comprehendem o 
governo delrey D. Sebastião, III, 2, 15, Lisboa, Regia Officina Sylvianna, 1747, 444-445 refere que 
«subio ao pulpito o Padre Igrnacio Martins, da Companhia de Jesus, onde para eterno monumento 
de tão grande Heroe, lhe erigio huma estatua da artilharia, que em tantos combates terrestres, e 
navaes, ganhara o seu incomparavel valor. Ornava-se o seu pedestal com diversos quadros, em que 
se admiravão dibuxadas as suas mayores façanhas». O Abade de Sever evoca depois esses «diversos 
quadros», mas não parece possível saber se está a tentar sugerir os comentários que o pregador foi 
fazendo a cada uma das «façanhas» ou se estas estavam efectivamente pintadas e o pregador as 
ia comentando. Terá Barbosa Machado conhecido o texto do que diz ter sido uma «elegantissima 
oração»? O mais provável é que, como diz José Pereira BAYÃO, Portugal cuidadoso, e lastimado 
com a vida, e perda do Senhor Rey D. Sebastião..., Lisboa Occidental, Antonio de Sousa da Sylva, 
1737, 2, 27, 258, o Padre Inácio Martins, pregando «com grande espirito, incitando a todos a dar 
graças a Deos por tantos favores, e mercès, e discorreo sobre aquella materia, referindo em sustancia 
todos os ditos successos...». De qualquer modo, este modus de sermão – a catalogar entre os pane-
gíricos? – em que se liam e comentavam as gesta que os motivaram e justificavam, talvez se possa 
aproximar do modus da parenese que ía explicando os «passos» devotos (gesta sacra) expostos 
sobre que incidia o sermão, de que há exemplos, como chamaremos a atenção, nas pregações de 
Inácio Martins e em ilustações da época. Teria havido sermões em que, além da sua leitura, se viam 
pintadas as gesta para melhor ilustrar as palavras do pregador? Não sabemos, mas sabemos que, 
mais tarde, muita emblemática terá cumprido essa função, como se vê em Emblemas e Poesias com 
que se adornou a Caza Professa do Bom Jesus de Goa, quando nelle se celebrarão as Exequias 
do Illustris. e Excellentis. SenhorD. Luis de Menezes, Conde da Ericeira, Marquez do Louriçal, 
segunda vez Viso-Rey, e Capitão Geral do Estado da India (s. a, s. l., s.i.). 
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morte em 28.2.159810 foi tida como um dos de castigos de Deus anunciados por 
um eclipse da lua em 20 de Fevereiro de 159811 a que se juntaram outras des-
graças também prognosticadas por eclipes do sol a 7 de Março e outro da lua a 
16 de Agosto12... –, mas também um jesuíta que em Portugal se dedica, com um 
afinco tal desde 1581 que os superiores se verão na necessidade de o moderar.., 
aos dois ministerios – a pregação e a catequese – que, dentre os seus consueta 
ministeria, a Companhia de Jesus tinha, desde sempre, privilegiado como defi-
nidores da sua vocação especifica13

10 Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, 
I, 1, Porto, 1931 nota 3, recorda que «nos Obituarios... de São Roque» se dá como falecido em 
28.2.1598, mas que «no Livro das sepulturas do Colégio de Coimbra» se regista a sua morte em 8 
desse mês de Fevereiro, certamente por lapso, pois o então reitor do colégio de Coimbra da Compan-
hia, P. João CORREIA, «Carta em que se relata a morte do Padre Ignacio Martinz» (Coimbra 27.3. 
1598) in Memorial de várias cartas e cousas de edificação dos da Companhia de Jesus, (Reconsti-
tuição do texto e notas do ms. da BPMP. por José Pinto), Porto, 1942, 115 afirma que «ontem ultimo 
de Fevereiro a huma hora depois do meio dia levou Nosso Senhor pera si a alma do nosso bom Padre 
Ignacio Martins»; curiosamente, o mesmo erro passou para Jorge CARDOSO, Agiologio Lusitano 
dos sanctos, e varoens illustres em virtude do reino de Portugal, e suas conquistas, Tomo I, Lisboa, 
Officina Craesbeekiana, 1652, 378-379, 382 em que, aliás, se faz a mais completa enumeração da 
bibliografia devota e catequética de Inácio Martins a que muito deverá Barbosa Machado (Citare-
mos sempre a obra de Jorge Cardoso abreviadamente por Agiologio Lusitano, seguindo a edição 
facsimile que dela ofereceu, acompanhada de um volume com excelente Introdução e magníficos 
Índices, Maria de Lurdes Correia Fernandes, Porto, 2002).

11 Pero Roiz SOARES, Memorial, ed. cit., 349 que certamente conheceu a carta em que o 
Padre João Correia narrou a morte de Inácio Martins, comenta: «primeiramente porque ficassemos 
mais as escuras sem um lampadairo da Igreja de Deos que neste tempo floresia em santidade que era 
hum padre da companhia de Jezus de sam Roque a que chamavaõ Mestre Inaçio santo na vida santo 
na morte nolo levou Deos logo com o primeiro eclipsse de Março da dita era fallessendo em Coim-
bra donde foy pregar a coresma o qual naõ avia poderenno enterrar com o grande consurso de gente 
que na tumba e no seu corpo pegava cortandolhe da vestidura tocando contas lenços capas chapeos 
sem no poderem enterrar sendo forçado tornalo a meter nüa cassa ate o outro dia antemenhã que foy 
sepultado»; em Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado da Companhia de Jesus no 
RealColegio da Companhia de Jesus de Coimbra em Portugal, Evora, na Officina da Universidade, 
1719, 418 pode igualmente colher-se este ângulo da visão que os contemporâneos tinham deste 
«santo vivo»: «Dizia a gente toda, que depois da destruiçam del-Rey Dom Sebastiam em África, 
Deos lhe deixara ao Padre Mestre Ignacio pera alivio, e refrigerio de seus trabalhos, e affliçoens, 
consolação de Lisboa, e de todo o Reyno». (Citaremos sempre, sem mais, a obra de A. Franco por 
Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra...).

12 Pero Roiz SOARES, Memorial, ed. cit., 348.
13 John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, Milano, 1999, 10, 23, 113, 127-139.
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II – Deste homem14 «alto», «robusto de membros» e «moreno» – tão 
moreno que chegava a dizer-se «negro»15 – e «torto»16 – estrabismo que compar-
tia com um Fr. Bartolomeu dos Mártires – que, em carta a Simão Rodrigues17, se 
autoretrata como «rebusto de membros, aspero na vos»18 – os superiores diziam-
no «naturalmente bien dispuesto»19 e as crónicas de «boa graça»20 – e que gos-
tava de lembrar as suas humildes origens – «tenho rosto de pastor, meu pai era 
mui pobre, eramos muito pobres»21 – de uma aldeia de Gouveia, nas faldas da 
Serra da Estrela, pelo que, di-lo ele ainda, era «curtido de ares, serrano no 
gesto»22, irmão de um bispo de Angra, D. Manuel de Gouveia que só por morte 
(1596) não o foi de Portalegre, que não apreciava estas e outras humildades de 
Inácio Martins23..., e cuja família acabou, ainda nos seus dias, por ter algum 

14 Para a evocação biográfica de Inácio Martins aproveitamos, resumidamente, alguns dos 
dados que fornecem os antigos cronistas e alguma documentação do ARSI, pois o anómino Da vida 
e virtudes do santo varão Mestre Ignacio Martins (BPE. Cod. CIX/2-13 nº 7), além de a começar em 
1555, apenas dá alguns pomenores de interesse e um resumo de duas cartas de Roma e de Alemanha 
que referiremos mais adiante.

15 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 428.
16 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 428, 434. 
17 Seria interessante apurar algum dia a posição de Mestre Inácio Martins face aos graves 

conflitos que suscitou a figura de Simão Rodrigues na província portuguesa da Companhia. Dir-
se-ia que, pelo menos, sempre o reverenciou, apesar de alinhar pelas bitolas de Luis Gonçalves da 
Câmara (Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, ed. 
cit., II, 1, 306-308, 310-311): em 1573, escrevendo de Barcelona aos irmãos de Coimbra recorda-
lhes que no colégio de Alcalá «de todos fomos recebidos com muita alegria principalmente do P. 
Mestre Simão que ali reside: não sei encarecer quanto todos nos consolamos de o ver e tratar» (BPE., 
Cod. CVIII/2-2, fl 351r) e em 23.4.1574, em carta para o Padre Miguel de Sousa lembra um milagre 
eucarístico em Pádua de que «he testemunha não soomente Padua, Roma, e Veneza, mas o P. Mes-
tre Simão que conta este milagre aos yrmãos deste collegio infinitas vezes, e affirma que o vio na 
mesma igreja, e ouvio pregar este milagre em Roma, e outras partes» (BPE. Cod. CX/1-17, fl.17v).       

18 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, ed, cit., 434, 435.
19 ARSI, Lus. 43 (1540-1579), fl.97v: «Rol de los Padre y hermanos del Colegio de Evora: 

P. Maestro Inacio – es de 28 años ha 12 o 13 que esta en la Compañia estudio 9 o 10 años humani-
dad, oyó el curso de las Artes y 5 años de Theologia. Ha tres años que lee aqui el curso de las Artes, 
en todo lo qual está muy adelante tiene muy buen ingenio, empero no es de tanto juizio como tiene 
de ingenio, tiene talentos para predicar, naturalmente es bien dispuesto, aunque con el trabajo del 
mucho estudio se halla muy flaco, y es necessario assi para su tratamiento corporal como para supo-
lir con el curso que lee proveer de los medios que conviene para lo llevar adelante s. darle sustituto 
dispensar con el en algunas reglas en el comer, y en el mas tratamiento diferente de los otros».

20 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 421.
21 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 428.
22 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 421, 128, 434, 435, 

fornece os elementos para a descrição que propomos. 
23 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, ed. cit., 407.
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relevo como cidadãos do Porto24, passemos o seu cursus academicus – Mestre 
em Artes pela Universidade de Coimbra por força de decreto régio25 e aí profes-
sor de Filosofia, disciplina que também ensinou em Évora onde se doutorou em 
Teologia (1570)26 – e o seu cursus honorum – pregador real, dignidade de que, 

24 Cristóvão Alão de MORAES, Pedatura Lusitana, Porto, 1945, III, 2, 32-33, conhecedor 
da filiação de Inácio Martins por consulta do «livro de entradas dos Padres da Companhia», diz 
que Nuno Martins de Gouveia, irmão de Mestre Inácio, «foi cidadão do Porto»  e que o filho deste, 
Manuel Gouveia de Faria, «era cidadão honrado do Porto». Alão de Morais não regista um outro 
irmão de Mestre Inácio, de quem apenas sabemos que, porque «era sacerdote pobre» (Antonio 
FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 432), foi a Vila Viçosa «com pretexto 
de pedir ao Duque, e à Senhora Dona Catherina alguma igreja, ou remedio de vida», actuação que 
mereceu viva reprovação de Inácio Martins. Como o facto se deu depois da morte do Bispo de 
Angra, seu irmão, em 1596, poderá pensar-se que esse anónimo irmão viveria sob a sua protecção e 
que se viu na necessidade de procurar algum «remedio de vida». Ter-se-ia Inácio Martins recusado 
a proteger o irmão, ciente, como conta António Franco, de que «nos – deverá entender-se a sua 
família – nunca fizemos serviços ao Duque, por onde lhe mereçamos nada»? É uma hipótese, pois 
esse irmão, recorreu à valia do célebre Padre António da Conceição, mais conhecido por «Beato 
António», que, por essas datas (1596), «por amor do [«Padre Mestre Ignacio grande servo de Deos» 
], escreveu duas cartas – uma a D. Teotónio de Bragança e outra à duquesa D. Catarina – a recomen-
dar esse «sacerdote mui virtuoso irmão do Padre Mestre Ignacio da Companhia de Jesus, e grande 
servo seu», conforme vêm em Fr. Luis de MERTOLA, Extracto dos Processos que se tiraram por 
ordem dos Illustrissimos senhores ordinarios na forma do direito sobre a vida , e morte do Veneravel 
Padre Antonio da Conceição, Religioso da Congregação do Bemaventurado São João Evangelista 
deste Reino de Portugal, Lisboa, Antonio Alvares, 1647, 93, 104. O mesmo genealogista, C. Alão 
de Moraes, também não lembra uma irmã (ou sobrinha?) de Inácio Martins, de nome Maria, casada 
com um F. Real, que foi mãe de Luis Real de Gouveia, autor de um interessante Memorial auto-
biográfico (datado de 10.7.1637, BPE. Cod. CXVI/1-18, fl. 51r-117v), dedicado a D. Manrique da 
Silva, marquês de Gouveia, de cujos filhos pretendia ser nomeado aio, em que revindica esse paren-
tesco (fl. 54v): «Lembrame que na Torre de Belem no anno de 1599, tempo de trabalho estando eu 
sò com meu senhor [D. Juan de Silva, conde de Portalegre] por não aver outros criados mais que 
hum escrevente... Di M. Francesco Guicçiardino gentil’huomo fiorentino, e ainda que eu não seja 
tão levantado, com tudo por sobrinho de Mestre Ynacio poderei tambem seguir seu bom exemplo e 
doutrina, e riquo de experiencia...». 

25 António José TEIXEIRA, Documentos para a historia dos jesuítas em Portugal, Coim-
bra, 1899, 217 publica ao texto da carta régia de 9.9.1556 «Para o reitor da Universidade de Coimbra 
dar o grau de mestres em Artes a certos padres da companhia de Jesus, sem se fazerem os autos, que 
manda nos estatutos» por « alguns justos respeitos, que a isto me movem, e pela boa informação que 
tenho das letras e sufficiencia dos padres, Marcos Jorge, Pero da Fonseca, Sebastião de Moraes, Pero 
Gomes, Jorge Serrão, Domingos Cardoso, e Ignacio Martins...»; Francisco RODRIGUES, Historia 
da Companhia de Jesus na Assistencia de Portugal, I, 1, ed. cit.,  588-589 refere-se a este assunto 
que alguns «desgostos» acarretou à Universidade.  

26 João Pereira GOMES, Os professores de Filosofia da Universidade de Évora, Évora, 
1960, 79-82; Friedrich STEGMÜLLER, Filosofia e Teologia nas universidades de Coimbra e Évora 
no século XVI, Coimbra, 1959, 52; sobre a importância do magistério filosófico de Inácio Martins 
e suas possíveis relações com a obra de Luis de Molina, José María DÍEZ-ALEGRÍA, El conimbri-
cense Ignacio Martins, S.J., y el concepto de Ley de las Lecturas de 1570 en la Universidad de Évora 
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como gostava de lembrar, não tinha nem renda nem provimento27, doublé, uma 
vez, de agente secreto para explorar, sob a capa de buscar relíquias, as possibili-
dades de casamento do rei Sebastião na Alemanha28 – já que são aspectos muito 
bem documentados e conhecidos. Recordemos apenas que foi recebido na Com-
panhia em 17.4.154729 por Simão Rodrigues que lhe mudou o nome de Vasco 
em Inácio30, se formou em Sanfins onde foi, como o recordará um dia aos seus 
confrades de S. Roque, companheiro de outros grandes nomes da jovensíssima 
Companhia de Jesus – Inácio de Azevedo, Marçal Vaz, Gonçalo Álvares, Miguel 
de Barros31 – e que em 1558, estando como professor em Évora, os seus superio-
res, louvando o seu «buen ingenio», os seus avanços na Teologia, a sua apli-
cação ao trabalho, o seu «talento para predicar», também iam dizendo que «no 
es de tanto juizio como tiene de ingenio...»32 e algum aluno – «hum nosso», diz 
António Franco – tachava-o de «arrogante e soberbo»33. De qualquer modo, 

in Actas do 1º Congresso Nacional de Filosofia, Braga, 1955 [= Revista Portuguesa de Filosofia, 
11,1955, 546-553]; J. S. da Silva DIAS, O cânone filosófico conimbricense (1592-1606), Lisboa, 
1985 [Separata de Cultura - História e Filosofia, IV], com as consabidas referências a Inácio Martins 
(9, 10) e importantes juízos sobre a valorização do magistério filosófico dos «conimbricenses». 

27 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra..., ed. cit., 432.
28 Francisco RODRIGUES, Historia da Companhia de Jesus na Assistencia de Portugal, 

II, 2, ed. cit., 327.
29 ARSI, Lus. 43 (1540-1579), fl. 97v «Rol de los padres y hermanos del Colegio de Evora: 

nº 18: Ignacio Martins sacerdote recibido a 17 de abril de 1547». 
30 Francisco RODRIGUES, Historia da Companhia de Jesus na Assistencia de Portugal, I, 

1, ed. cit., 408 onde se aponta que Simão Rodrigues procedeu de igual modo para com António Qua-
dros, Jorge Serrão e Cristóvão Mendes aos quais, mudando-lhes o nome, chamou, respectivamente, 
Tibúrcio, Máximo e Valeriano. John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 378 não assinala estes 
casos que, ao parecer, se diriam estranhos. Será de ver neste gesto, pelo inusitado, um como que 
símbolo do temple monástico com que Mestre Simão interpretou, algumas vezes, a Companhia? 
Eduardo Javier ALONSO ROMO, El legado escrito de Simão Rodrigues neste mesmo volume, 
recapitula, criticamente, a bibliografia em torno da «questão Simão Rodrigues», personalidade que, 
como reconhece o mesmo autor, mereceria um cabal estudo monográfico que completasse a visão 
que dele oferecem Francisco Rodrigues, José Carlos Monteiro PACHECO, Simão Rodrigues, inicia-
dor da Companhia de Jesus em Portugal, Braga - S. Paulo, 1987 e José Vaz de CARVALHO, Simão 
Rodrigues: 1510-1579 in AHSI, 59 (1990), 295-313.   

31 Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, 
I, 1, 577, 588 aponta alguns dos que se formaram em Sanfins, mas a sua perspectiva histórica não 
coincide  – naturalmente – com as recordações de Inácio Martins. 

32 ARSI, Lus. 43 (1540-1579), fl.97v.
33 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra..., ed. cit., 429. Esta 

opinião, conhecida de Mestre Inácio, levou-o a solicitar do reitor do colégio de Évora a sua dispensa 
como professor. Não sabemos se tal dispensa se verificou neste contexto, mas sabemos que «o Padre 
Ignacio Martins nam continuou as cadeiras, porque a obediencia se servio delle pera os pulpitos...» 
(Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra..., ed. cit., 403).  
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estes juizos de 1558 estariam bem superados em 1566 quando fez a «profissão 
de quatro votos»34 e por ser, em 1572, um dos eleitos, com o agrado do «bando» 
dos rigoristas, para ir à congregação geral da Companhia que, por morte de 
Francisco de Borja, viria a eleger Everardo Mercuriano, se viu especialmente 
encarregado daquela missão secreta por parte do rei, o que sugere a confiança 
que nele – e no seu juízo... – se depositava35... Dessa viagem, para além de mui-
tas relíquias que trouxe36 e de outras que desejou37, deixou cinco cartas que 
sendo, antes de mais, um atento e edificante itinerário de magnalia Dei – relí-
quias e seus santuários, milagres e casos raros – a ler num contexto de enfrenta-
mento de Reforma / Contra -Reforma, também fornecem preciosas observações 

34 ARSI, Lus. 43 (1540-1579), fl.260 r: «Lista de los que estan en S. Roque: Lo que de 
nuevo se offerece informar despues de las informaciones que se embiaron en el año 1565: 1567 
-  El Pe. M. Ignacio Martinez hizo profession de quatro votos en las manos del Pe. Leon Henriquez 
Provincial en esta casa de S. Roque primero de Noviembre de 1566».  

35 António FRANCO, Imagem da Virtude em o noviciado de Coimbra, 403, indica que os 
eleitos foram os padres Miguel Torres, confessor de Catarina de Áustria; Luis Gonçalves da Câmara, 
confessor do rei, que por vontade de D. Sebastião acabou por não ir; o provincial Jorge Serrão que, 
por estar doente foi sustituído por Leão Henriques, confessor do cardeal Henrique; Pedro da Fon-
seca e Inácio Martins. Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus na Assistência 
de Portugal, II, 1, 297, 307, 308 depois de historiar o enfrentamento entre os partidários do rigor e 
os partidários da suavidade ou brandura, inclui Inácio Martins entre os mais zelozos seguidores do 
«partido» que encabeçava o difícil, para não dizer terrível, Luis Gonçalves da Câmara que, devido 
à confiança que mereceu a Inácio de Loyola, sempre parece ter-se julgado o guardião em Portugal 
da fidelidade da Companhia às suas origens. O carácter secreto da missão de que se viu encarregado 
Mestre Inácio terá certamente aconselhado que fosse confiada a alguém cujas as relações com a 
corte fossem menos oficiais e mais discretas que a dos confessores da rainha e do cardeal, pelo 
que haverá que explicar a escolha de Inácio Martins, face a um Pedro da Fonseca que, pese a seus 
méritos, nem sempre será figura grata. No ARSI (Epist. Lus. 72, fl. 199-200), conserva-se uma 
bem significativa carta «de regressu Patris Fonseca in provinciam» em que, em 8.7.1594, o P. João 
Correia (provincial entre 1588 e 1592, segundo J. Vaz de CARVALHO sub voce «João Correia» in 
Diccionario Histórico de la Compañia de Jesus – Biográfico-temático, I, Roma – Comillas, 2001, 
964) expõe algumas atitudes pouco edificantes de Pedro da Fonseca e dúvidas acerca conveniência 
da sua vinda para a província.    

36 Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, 
ed. cit., II, 2, 327.

37 Inácio MARTINS, Carta de Roma não datada (fins de Abril de 1573) aos «Muito Reve-
rendos Padres e charissimos Irmãos» de Coimbra, BPE., Cod. CIX/2-13, nº 7, fl. 99r: «Em a igreja 
de S. Sebastião vi o altar em que o anjo apareceo a S. Gregorio estando celebrando e lhe prometeo 
que Deos merces,etcoet. Debaixo deste altar esta o corpo de S. Sebastião, não se mostra, mas vimos 
duas setas hüa inteira e da outra apenas o ferro somente, a qual desejei pedirse pera peçoa desse 
reino...». Seria uma destas a seta que, segundo Jorge CARDOSO, Agiologio Lusitano dos sanctos, e 
varoens illustres em virtude do reino de Portugal, e suas conquistas, Tomo I, ed.cit., 204, Gregorio 
XIII ofereceu a Sebastião de Portugal? Que papel terá tido o desejo de Mestre Inácio Martins, pre-
gador do rei nesta lembrança? 
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sobre paisagens, ruinas, costumes, festas, personagens, perigos, esperanças de 
recuperação da Alemanha para a fé católica por obra da Companhia e casas e 
colégios do seu instituto com que o viajante foi contactando, livros comprados e 
textos copiados, informações de velhos guizpucoanos que tinham conhecido 
Inácio de Loyola antes e depois da sua conversão, um todo que, com as limi-
tações que quisermos, delas faz um singular documento da literatura de viagens 
pela Europa desses dias38. Entre 1571 e 1578, à parte o ter embarcado na armada 
que se propunha combater a pirataria na costa portuguesa (1571)39 e acompan-

38 Sobre esta viagem deixou Inácio Martins cinco cartas escritas entre 23.2.1573 e 
23.4.1574; o texto da 1ª  (Barcelona, 23. 2.1573) existe na BPE: Cod. CVIII /2-2, fl. 350r-355r; 
o da 2ª (que, segundo notícia do P. Pedro da Fonseca que a enviou aos destinatários – «os Irmãos 
do Colegio da Companhia de Coimbra» – ficou escrita sem «data, nem sinal» quando, em fins de 
Abril de 1573, Inácio Martins partiu de Roma para a Alemanha) está tambem na mesma BPE: Cod. 
CIX/2-13, nº 7, fl. 102-105 da numeração moderna a lápis, e com erros de leitura e algumas curiosa 
supressões no Cod. CVIII/2-2, fl. 362v-368v, havendo ainda outro incompleto no Cod. CIX/1-15, fl. 
1r-5r da referida BPE; o da 3ª (Anvers, 21.9.1573) conserva-se na BPE: Cod. CIX/2-13, nº7, fl 98-
105 da numeração moderna a lápis; e na BGUC: ms. 584, fl. 195r-198v (excelente exemplar) e ms. 
505, fl. 41-50;  e na BPE: Cod. CX/1-17, nº 13 , fl. 5v-10v; o da 4ª,  escrita ao P. Miguel de Sousa 
(Coimbra, 23.4.1574) conserva-se na BPE: Cod. CX/1-17, 12v-17v; o da 5ª, enviada aos Padres 
de S. Roque (Coimbra, 23.4.1574) encontra-se na mesma BPE: Cod. CVIII/2-2, fl. 393v-398r. Na 
BPE.: Cod. CVIII/2-2, fl 393 há ainda um breve extracto «De hüa carta do Padre Ignacio Martins... 
de Roma a 28 de Abril de 1573» cujo texto completo desconhecemos. O extracto refere-se à eleição 
do Propósito Geral Everardo Mercuriano «em dia de S. Jorge», isto é, 23.4.1573 e às visitas que 
«hoje» (24.4.1573) fizeram ao novo Geral «o cardeal de Sãs» (Sens) e o embaixador de França e 
ainda à «opinião» que o cardeal de Como, segundo o declarou a «hum padre antiguo», tinha sobre a 
futura acção do novo eleito na «recuperação de França». O trecho coincide largamente com idêntica 
passagem na 2ª carta, mas contem algum pormenor (como estes relativos aos cardeais de Sens e de 
Como) e a ocultação do nome do «padre antiguo» que na 2ª carta parece poder identificar-se com 
o «Padre Mirão». Tudo isto e alguns acontecimentos deste período que traz António Franco parece 
revelar que, além das cinco referidas, Inácio Martins, durante a sua viagem, escreveu outras cartas 
que ainda não conhecemos. Publicamos em apêndice as quatro primeiras cartas e, porque são larga-
mente iguais, daremos em nota as variantes mais significativas que apresenta a enviada aos Padres 
de S. Roque (5ª) em relação à escrita ao Padre Miguel de Sousa (4ª). Deixando para outro lugar as 
questões sobre as possibilidades de algum desses exemplares acima inventariados ser o original e 
outros problemas que levanta a edição de este epistolário, optamos aqui, por razões de economia, 
por publicar os textos cujas lições são mais completas. Esperamos poder vir a dar uma edição destas 
mesmas cartas que tenha em conta as diversas lições textuais, pois representam um género em que 
não abunda a literatura portuguesa de viagens do século XVI e que, apesar da atenção dada pelo 
autor a tantos testemunhos de bispos, párocos e missionários viageiros, não parece ter sido tida em 
conta na fascinante obra de Daniel ROCHE, Humeurs vagabondes. De la circulation des hommes et 
de l’utilité des voyages, Paris, 2003.

39 Em o anónimo Da Vida e virtudes do Sancto Varão Mestre Ignacio Martins (BPE Cod. 
CIX/2-13, nº 7, fl. 87 de numeração moderna a lápis) relata-se: «No anno de 72 saindo da barra de 
Lisboa hüa armada de vinte vellas de que era capitão mor Pero Furtado de Mendonça [este nome
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hado Sebastião de Portugal na sua primeira ida ao norte de África (1574)40 – tal-
vez esta experiência tenha também contribuído para que, como «todos os pru-
dentes», pregasse contra a segunda e fatal empresa africana do rei41 – pouco 
sabemos de positivamente documentado sobre alguém que nunca manifestou 
vocação de «governos» e até era tido, em Roma, por inepto para eles42. Com os 
antigos historiadores da Companhia – aproveitemos para, com Francisco Rodri-
gues, exaltar a fiabilidade do Padre António Franco43 –, podemos, porém, aceitar 
que entre o seu regresso de Roma a Lisboa em 1573 e o seu retiro em Coimbra 
entre 1577 e 1581decorre um período que nos atrevemos a definir de «conversão 
interior»44 que se evidenciou em dois aspectos da sua actividade: no abandono 

está riscado e substituído entre linhas por João de Mendonça] pera limpar o mar e correr a paragem 
das Ilhas dos Assores a fim de recolher e mais segurar as naos da India à petição do dito capitão 
mor se embarcou na mesma armada o Padre Ignacio Martins levando por seu companheiro o Irmão 
Fernão Cardim que hoje he professo de quatro votos e esta neste reino depois de vir de Roma onde 
foy eleito procurador da provincia do Brasil aonde há muitos annos trabalha. Mostrou nesta armada 
o Padre Ignacio Martins seu espirito e virtude por hüa parte no recolhimento e modestia com que 
exercitava na conversação dos soldados estando o mais do tempo em seu camarote, dizendo que 
temia desedificar a gente pello grande exemplo que esperão dos da Companhia, tambem para lhe não 
ser molesto nem deminuir o respeito, e auctoridade que conservava com este recolhimento quando 
a seus tempos saisse como saia a tratar com os soldados falandolhe de Deos, e inçitandoos a fazer 
obras de virtude. Não tratava de tirar aos fidalgos todo o genero de jogo por escusar oçiosidade e 
outros viçios mais damnosos. Mas 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. E para evitar oçiosidades tratou de ocupar e entreter 
os fidalgos e soldados com hüa lição da esfera, que cada dia a çerta hora lhe declarava. Pregava 
na nao...»; António FRANCO, Imagem da Virtude em o noviciado de Coimbra, 441e Francisco 
RODRIGUES, História da Companhia de Jesus na Assistencia de Portugal, II, 1, Porto, 1938, ed. 
cit., 507 referem o embarque, mas não estes pormenores. Preferimos, contudo, a data aceite por 
Francisco Rodrigues. Fernão Cardim, provincial do Brasil em 1607, foi, como se sabe, quem race-
beu António Vieira na Companhia de Jesus em 1623 (J. Lucio d’AZEVEDO, Historia de Antonio 
Vieira, I, Lisboa, 1918, 12, 208).

40 António FRANCO, Imagem da Virtude em o noviciado de Coimbra, 406.
41 António FRANCO, Imagem da Virtude em o noviciado de Coimbra, 406.
42 António FRANCO, Imagem da Virtude em o noviciado de Coimbra, 422 refere-se ao «peque-

no e único governo» que, em 1567, teve Inácio Martins dos jesuítas que acompanhavam a corte em 
Almeirim e Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, 
II, 1, ed. cit., 309-310 transcreve o juízo da cúria generalícia sobre as suas aptidões governativas.

43 Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus na Assistencia de Portugal, 
I, 1, ed. cit., 644 di-lo «bom investigador» e, efectivamente, de um modo geral, as suas afirmações 
são quase sempre controláveis quer pelas fontes que cita quer por documentação de arquivo que 
pudemos, em muitos casos, consultar para estas notas sobre Inácio Martins.

44 António FRANCO, Imagem da Virtude em o noviciado de Coimbra, 406: «Se antes era 
bem ouvido, daqui por diante o foi melhor, e o ouviam como a homem sancto, e que a todos queria 
fazer sanctos. A sua vida sendo ate alli de hum bom religiosos, dalli em diante foi de homem que 
mui de proposito tratava da perfeiçam». 
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não só o do seu antigo modo de pregar em que procurava «o aplauso dos ouvin-
tes mais que o proveito das almas»45, mas também do modo tradicional do ensino 
da doutrina. Como sinal da sua mudança de estilo na pregação queimou os seus 
«floridos» sermões – Inácio de Loyola, mesmo que não aprovasse o gesto, teria, 
se pensarmos nas suas conhecidas críticas às «galas» do estilo de Robert Clays-
son46, felicitado a mudança.... –, pelo que ao ensino da catequese diz respeito, 
«começou a por em outra solpha e modo o ensinar a Santa Doutrina»47 – passa, 
com todas as consequências de modos e meios, o seu ensino das igrejas para as 
ruas e praças48 –, o que, para além do plano simbólico, está a sugerir que Inácio 
Martins, livre de encargos docentes numa Companhia que, desenvolvendo a sua 
vertente universitária, contava já por esses anos com um corpo de teólogos que 
iam além dos seus primeiros esforços49, a esses dois ministérios se dedicou 

45 Balthazar TELLEZ, Chronica da Companhia de Jesu na provincia de Portugal, e do que 
fizeram, nas conquistas d’este Reyno, os religiosos, que na mesma provincia entraram, nos annos 
em que viveo S. Ignacio de Loyola, Primeira parte, Lisboa, Paulo Craesbeeck, 1645, 216 (Citare-
mos sempre esta obra por Chronica da Companhia de Jesu, Primeira parte...); Antonio FRANCO, 
Imagem da Virtude em o noviciado de Coimbra, 406, 426; Jorge CARDOSO, Agiologio Lusitano 
dos sanctos, e varoens illustres em virtude do reino de Portugal, e suas conquistas, Tomo I, ed. cit., 
378-379 referem a visita de Inácio Martins às relíquias de Santo António em Pádua como momento 
decisivo desta «conversão» traduzida depois na sua mudança nos «estilos de pregação». Na carta 
que, desde Anvers, escreveu, em 21.9.1573, o P. Inácio Martins, depois de recordar a sua visita a 
Assis onde «adorou» o corpo do beato S. Francisco e viu «o cilicio das sedas de camelo que trazia 
feito a modo de escapulario» e «o breviario por que rezava o qual na 1ª rubrica dezia: Breviarium 
secundum usum romanae ecclesiae», além de outras relíquias do mesmo santo e de Santa Clara,  
recorda que «em Padua vimos e cheiramos a sepultura de S. Antonio, e he tam grande a flagrancia 
de seu corpo que cheirão os marmores a pastilhas. Disse missa no altar onde esta o santo, pedindolhe 
nos alcançasse boa viagem», mas nada deixa transparecer sobre a impressão que, por ventura, lhe 
tivesse especialmente causado a vista da língua «fresca e inteyra daquelle pregador».         

46 Ignacio de LOYOLA, Cartas (nº 147: Al Padre Roberto Claysson, Roma, 13.3.1555) in 
Obras Completas, Madrid, 1963, 920-921: «... me resuelvo a amonestaros con claridad y sin palia-
tivos por el estilo de vuestras cartas. Cierto que son bien doctas y están muy adornadas; pero en el 
mismo ornato y lima echamos de menos el estilo conveniente. Porque una es la eloquencia, atractivo 
y gala del lenguaje profano, y otra la del religioso...».   

47 Antonio FRANCO, Imagem da Virtude em o noviciado de Coimbra, 406.
48 Balthazar TELLEZ, Chronica da Companhia de Jesu, Primeira parte..., 218-223; Anto-

nio FRANCO, Imagem da Virtude em o noviciado de Coimbra, 407-412; Francisco RODRIGUES, 
História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, II, 1, ed. cit., 460-467. 

49 As já citadas obras de Friedrich Stegmüller, Filosofia e Teologia nas Universidades de 
Coimbra e Évora no século XVI e de João Pereira Gomes, Os Professores de Filosofia da Universi-
dade de Évora, bem como os estudos de José María Díez-Alegría referenciados in El conimbricense 
Ignacio Martins, S.J. y el concepto de ley de las Lecturas de 1570 en la Universidad de Évora, 
e os já também referidos de J. S. da Silva Dias, O cânone filosófico Conimbricense..., poderão 
documentá-lo para Portugal. Aproveitando as sugestões de François LAPLANCHE, Réseaux intel-
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inteira e devotadamente desde 158150. E, embora tenhamos que o analisar desde 
outro ponto de vista, podemos desde já confirmar os cronistas garantindo que 
dos mais de trezentos sermões seus que hoje se conservam, contados serão os 
anteriores a 1573... Por outro lado, alguma da sua correspondência está dedicada 
às suas preocupações pelos frutos da catequese e dos meios para os fazer cres-
cer51 e sempre nos perguntaremos se, também neste campo, não poderá ter 
pesado, como confronto de experiências, o que viu durante a sua viagem a 
Roma52. O seu apostolado como «padre de doutrina» não só ocupou a maior 
parte da atenção dos seus antigos biógrafos, mas também recebeu recentemente 

lectuels et optioms confessionelles  entre 1550 et 1650 in Les jésuites à l’age baroque -1540-1640 
(sous la direction de Luce Giard et Louis de Vaucelles), Grenoble, 1996, 88-114, poderia sugerir-se 
que Inácio Martins (c.1520-1598) pertence a uma geração bem anterior à de um Juan de Maldonado 
(1534-1583), de um Roberto Bellarmino (1542-1627), de um Gregorio de Valencia (1549-1603) ou 
de um Francisco Suárez (1548-1617), que, estudando e ensinando, não só contribuiu, graças também 
à grande mobilidade dos membros da Companhia, para consolidar e desenvolver um instituto reli-
gioso, mas também assistiu, desde Portugal, à substituição da rede intelectual que se estava a formar 
entre a Universidade de Coimbra e outras universidades europeias – Bordeus, por exemplo – por 
uma rede de colégios (Colégio das Artes, Colégio Romano, Colégio Germânico, Colégio de Cler-
mont, por exemplo) e universidades da ou favorecidas pela Companhia  de Jesus (Évora, Dillingen 
por exemplo) e tudo isto numa zona cultural e confessional homogénea e onde, por isso ou também 
por isso, as grandes polémicas controversistas em que a Companhia se viu envolvida apenas – geral-
mente falando – quase não tiveram mais que ecos e, muitas vezes, consequências repressivas.  

50 A data apontada, que Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus na Assis-
tência de Portugal, II, 1, ed. cit., 460 também regista, deve-se não apenas à precisa informação de 
Antonio FRANCO, Imagem da Virtude em o noviciado de Coimbra, 403, mas ainda à declaração do 
mesmo P. Inácio Martins que, como se recorda na «Carta em que se relata a morte do Padre Ignacio 
Martinz» in Memorial de várias cartas e cousas de edificação dos da Companhia de Jesus, ed. cit., 
118 «que quando cuidava nos 40 annos que tinha pregado temia que na outra vida fosse bem cas-
tigado, mas nos 17 que na trouxe na mão a cana da santa doutrina não achava senão de se consolar 
e confiar em Deos que por sua misericordia lhe daria o ceo...». Por referência a 1598, os 17 anos 
remetem-nos precisamente para 1581.     

51 ARSI, Lus. 70 (1587-1589), fl. 230r-230v carta de Inácio Martins a Claudio Acquaviva 
em 14.8.1587 relatando amplidão, sitematização e frutos do seu apostolado da doutrina e, porque 
todos «suspiran por un agnosdei de Roma», «por donde numerando los agnosdei que son necessarios 
para esta obra seria gran caridad mandarnos V. P. mil agnosdei pues el numero de los a quien se han 
de dar es tan grande, y Roma tan lexos...». Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas excelen-
tes..., ed. cit., 258-259 já chamou a atenção para esta carta que bem demonstra o empenho de Inácio 
Martins no «trabalho de doutrinação».

52 Bernard DOMPNIER, La Compagnie de Jésus et la mission de l’intérieur in Les jésuites 
à l’âge baroque..., ed. cit., 155-179 (161) apontou os esforços de Cristóbal Rodríguez no ensino 
da doutrina no sul de Itália, desde 1563; aliás, as cartas de viagem documentam «muitos costumes 
sanctos» que admirou (por exemplo, os disciplinantes que viu em S. Remo na Semana Santa e entre 
os peregrinos de Loreto) e que nos podem ajudar a explicar notícias que os cronistas, especialmente 
António Franco, apontam sobre esses «muitos costumes sanctos» que introduziu em Portugal (Anto-
nio FRANCO, Imagem da Virtude em o noviciado de Coimbra, 418). 
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uma atenção nova que, confirmando-os, soube enquadrar a prática desse con-
suetum ministerium  no quadro mais vasto das preocupações da Companhia de 
Jesus pelos pueri et rudes, preocupações que em tempos de Claudio Acquaviva 
receberam um novo impulso53, o que, a estar pelas observações de algum jesuíta 
como João Correia, seria bem necessário54... Apesar de não nos irmos ocupar da 
acção de Inácio Martins como doutrineiro, recordaremos quer o que, de carácter 
devocional (ladainhas ao Santíssimo Sacramento e à Virgem Maria etc.), juntou 
à Doutrina Christãa do Padre Marcos Jorge55 quer ainda, em 1592, o seu 

53 Bernardette MAJORANA, «Schola affectus». Persona e personaggio nell’oratoria dei 
missionari  popolari gesuiti in Il volto e gli affetti. Fisognomica ed espressione nelle arti del Rinas-
cimento (a cura di Alessandro Pontremoli), Firenze, 2003, 183-251 e Federico PALOMO, Fazer dos 
campos escolas excelentes..., ed. cit., 245-287; F. J. Burckley, «Catequesis» in Diccionario Histó-
rico da la Compañia de Jesus. Biográfico-Temático, I, Roma - Comillas, 2001, 713-717.

54 Na carta já citada a Claudio Acquaviva de 9.7.1594 (ARSI, Epist. Lus. 72, fl.199-200), o 
anterior provincial (1588-1592), P. João Correia, entre «algunas cosas dignas de reformación, ultra 
las que en la congregación general se notaron», «la  4 es que la doctrina christiana, siendo intima 
substancia de nuestro instituto jacet, aut salte valde languet in Hispania, et in Italia (exceptis in 
genuensi et turonensi collegiis) y assi como V. P. hizo una Letra en que exhortava los nuestros a la 
reformacion de espiritu, y otra a hazer los Exerçicios spirituales, assi parece que era bien hazer otra 
en que exhortase eficazmente a se despiertar este exercicio en general y en especial en los professos, 
los quales no cumplen como conviene con la obligacion de los 40 dias de la doctrina christiana, 
quando los hazen professos, y lo mismo digo de los rectores...». Antonio FRANCO, Imagem da Vir-
tude em o noviciado de Coimbra..., 441 refere que de Inácio Martins «o seu desejo era que todos os 
Padres Reytores da Companhia se ocupassem em fazer a sancta Doutrina, e a zelassem muito. Indo 
pera Roma o Padre Luis Brandam, lhe deu o Padre mestre Ignacio hum papel escrito de sua mam, 
no qual pedia ao Padre Assistente João Alvares, que na ocasiam da Congregaçam pedisse aos Padres 
Provinciaes, e mais Congregados, que nas suas provincias zelassem muito o exercicio de ensinar a 
Sancta Doutrina». Francisco Rodrigues não parece ter anotado estes dados que, conjugados, poderão 
dar uma ideia mais precisa das necessidades e falhas sentidas – apenas por preocupação de zelo? 
– no ensino da doutrina que parece iam destinadas à Vª Congregação Geral (Roma, 3.11.1593-
18.1.1594).      

55 A história – da sua génese à sua edição e fortuna editorial – da Doutrina Christãa de 
Marcos Jorge está por fazer, mas, tendo em conta as licenças da edição da Doutrina Christãa de 
1592, podemos constatar que já as adições de Inácio Martins possuem uma licença de 1587, o que 
pode indicar que nessa data teria havido uma edição da Doutrina Chistãa em que já apareciam. E 
levando em conta que em 1586 terá começado Inácio Martins, mais sistematicamente, o ensino da 
doutrina por grupos de adultos (presos, gentes da Ribeira de Lisboa, etc.) a nossa proposta poderá 
ter alguma viabilidade. Por outro lado, seria interessante verificar prioridades e influências num 
contexto de uma Companhia de Jesus em que a mobilidade de pessoas e de informação é um traço 
bem seu (John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 22, 98-100, 127-139 et passim) Por exemplo: 
o que aproveitou Jerónimo Ripalda para a sua Doctrina Christiana (Burgos, Filipe de Junta, 1591) 
de uma obra que, pode ser que não desde 1566 como sugerem quase todos os repertórios bibliográ-
ficos, antes de 1571 – data da morte de seu autor – já circulava e que não teve uma carreira editorial 
inferior à da sua congénere castelhana? Para além da estrutura, algumas das canções devotas são as 
mesmas e muito do texto é quase o mesmo, ainda que, naturalmente..., em tradução e, muitas vezes,
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empenho junto dos superiores da ordem em que promovessem uma antologia de 
milagres marianos que servisse de apoio ao ensino da doutrina56... Lembrava-se, 
certamente, dos muitos milagres da Virgem Maria que durante a sua viagem por 
Europa, como testemunham as suas cartas, foi apontando..., como, por exemplo, 
que em 1573, traduzira «brevemente verbo verbum» a história da fundação da 
igreja de Nossa Senhora do Pilar de Zaragoza57..., do livro sobre Nossa Senhora 
de Monserrat que, juntamente «com a pintura da montanha» enviara desde Bar-
celona para Coimbra em 157358..., que no ano seguinte desejara em Loreto «hum 
livro dos milagres» desse santuário e que tivera que contentar-se com ver «hum 
[livro] escrito de mão que fes hum nosso padre que o Padre Geral [mandava] 
rever pera se imprimir»59..., da «tavoa» donde, em 1574, traduzira a história da 
fundação de Santa Maria in Portico em Roma60..., de que em Anvers comprara o 

mais sintético. Para a fortuna editorial da obra de Ripalda, será sempre de ter presente Juan M. 
SÁNCHEZ, Doctrina Cristiana del P. Jerónimo Ripalda é intento bibliográfico de la misma. Años 
1591-1900, Madrid, 1909 e, desde outra perspectiva, Enrique Miret Magdalena e Javier Sábada, 
El catecismo de nuestros padres: Astete-Vilariño, Ripalda e socialista: los textos que sentaron los 
valores de varias generaciones, Barcelona, 1998, em que vem editado (151-240) o Nuevo Ripalda 
en la Nueva España enriquecido con varios Apéndices por otro padre de la Compañia de Jesús. Con 
censura eclesiástica, Editorial «Jerez Gráfico», Antonio Vico, 27, Jérez, 1951; Federico PALOMO, 
Fazer dos campos escolas excelentes..., ed. cit., 256-257, que assinala o exemplar da edição de 1592, 
não parece ter notado a aproximação que propomos. Do raríssimo exemplar da edição da Doctrina 
Christãa de 1592 (Lisboa, Miguel de Lyra) que se conserva na Biblioteca «Marqués de Valdecilla» 
(Fondo Antiguo, 19646) demos (Porto, C.I.U.H.E., 2004) uma edição fac-simile acompanhada de 
uma breve apresentação que compreende um elenco das edições conhecidas até Abril de 2004; 
como, felizmente, em estudos de re bibliographica tudo permanece, quase sempre, em aberto, entre-
tanto pôde assinalar-se ainda uma edição de 1824 (Lisboa, Morandiana) e outra de 1839 (Lisboa, 
Antonio Luiz d’Oliveira), reveladas por Cardoso MARTHA,Um alfabeto curioso e A propósito dum 
abecedário e dum jantar. Três cartas in Feira da Ladra, 1 (1929), 65-67 e 110-112 (111). A edição 
de 1824 vem assinalada em carta a Cardoso Martha, director da deliciosa revista, por João Cabral 
do Nascimento. (Agradecemos ao Prof. Jacobo Sánz Hermida o ter-nos chamado a atenção para a 
primeira destas edições).    

56 ARSI. Epist. Lus. 71, fl 21- 22: Carta de Inácio Martins a Claudio Acquaviva em 11.1.1592 
em que lhe propõe que «V. P. dee favor y calor para que se ayunten las fundaciones y principios 
notables y de edificacion de las casa de N. Sraª que estan por el mundo con uno o dos milagros de 
los mas celebres que se hallaren en cada una de las dichas casas de la Virgen porque se entiende que 
sera obra de notable provecho y consuelo universal, y en especial puedo ser testigo de lo que veyo 
ha muchos años en este exercicio de la sancta doctrina, en que suelo muy amenudo relatar algunos 
milagros de la Virgen con notable aplauso y consuelo del pueblo...».

57 Inácio MARTINS, Carta de 23.2.1573 que «escreveo de Barcelona indo de caminho pera 
Roma aos irmãos de Coimbra» BPE. Cod. CVIII/2-2, 352v-353r.

58 Inácio MARTINS, Carta de 23.2.1573 que «escreveo de Barcelona indo de caminho pera 
Roma aos irmãos de Coimbra» BPE. Cod. CVIII/2-2, 354v.

59 Inácio MARTINS, Carta de 21.9.1573 aos «Mui Reverendos em Christo Padres e charis-
simos Irmãos» de Coimbra, BGUC., ms. 584, fol. 195v.
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livro da obra de Santo Ildefonso sobre a virgindade de Maria e de que em Toledo 
vira a pedra em que a Virgem falara ao santo61.... A Historia dos milagres do 
Rosario, e de muitas e diversas devoções que sanctos e pecadores fizeram à 
Sanctissima Virgem e a Jesus Christo, nosso Salvador (Évora, Manuel de Lyra, 
1602)  e as Adicções a Doutrina Christãa do Padre Marcos Jorge, compostas 
em varia historia de exemplos espirituaes (Évora, Manuel de Lyra, 1603) do seu 
confrade Padre João Rebelo muito deverão a essas recordações e a esse empenho 
de Inácio Martins62, que os seus contemporâneos conheciam antonomasicamente 
por «padre da doutrina», e que toda uma tradição identificou como autor da obra 
de Marcos Jorge63. Curiosamente, como já sugerimos, o pregador, apesar da 
fama, recebeu muito menos atenção por parte dos historiadores da Companhia. 
Bem significativamente, Baltazar Tellez na sua Cronica da Companhia de Jesus 
na provincia de Portugal quando se demora a recolher provas da santidade do 
Padre Inácio Martins na esperança de o ver canonizado64 acentua o seu aposto-
lado de catequista não só junto dos pueri65, mas também dos rudes – marinhei-
ros..., braceiros..., presos..., galeotes..., negros..., ciganos (estes com pouco 

60 Inácio MARTINS, Carta não datada de 1574 aos «Muito Reverendos em Christo Padres 
e charissimos Irmãos» de Coimbra, BPE. Cod. CIX/2-13, fl. 100r-100v (numeração moderna a 
lápis). 

61 Inácio MARTINS, Carta de 23.4.1574 «para o Padre Miguel de Sousa do resto do 
caminho de Roma .s. de Anvers tee Hespanha» BPE, Cod. CX/1-17, fl. 17r.

62 Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas excelentes..., ed. cit., 256 também anotou 
estas adições.

63 Cristóvão Alão de MORAES, Pedatura Lusitana, III, 2, ed. cit., 32 refere-se a «o p.e 
Ignacio Martins da Compª que fez a Cartilha».

64 Balthazar TELLEZ, Chronica da Companhia de Jesu, Segunda Parte, Lisboa, Paulo 
Craesbeeck, 1647, 255: «Estas cousas bastem por agora acerca do Padre Mestre Ignacio Martins, do 
qual ao diante, no anno em que Deos o levou pera sy, se poderá fazer mais larga mençam; e princi-
palmente quando Deos for servido de o vermos canonizado; que sem duvida se alcançara, se houver 
o devido cuydado em se negocear na Ròta»; Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado 
de Coimbra, 412 refere «as conferencias, que se fizeram das virtudes do Padre Mestre Ignacio...», o 
que indica que se chegou a pensar seriamente na possibilidade de avançar com um processo em vista 
da sua canonização. E não deixa de ser curioso, confirmando a aura de santidade que o envolveu 
em vida, que, como aponta, depois de lembrar alguns milagres obrados por meio de suas relíquias, 
Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 446 «ouve neste Reyno tanta 
opiniam deste sancto homem e seu nome foi tão conhecido, que quando sahio beatificado nosso 
glorioso Padre Sancto Ignacio, cuidava a gente que era o Padre Mestre Ignacio Martins».   

65 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 420, quase como 
confirmação de que os pueri eram para Inácio Martins «os meninos», «os seus meninos», conta 
como prova do «amor que teve aos seus meninos»: «Huma vez apertava o companheiro com os 
meninos, pera os ter quietos, disse-lhe o Padre: Irmam, de que vos agastais? Respondeo, Padre, 
nam se querem aquietar estes rapazes. Entam lhe disse: Nam me chameis rapazes aos meninos, que 
so com este nome de si mais amoroso os chamava, e queria que os chamassem». Em um sermão,
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efeito, «evidente sinal, de quam mâ fazenda seja esta casta de gente»66) – a 
quem, desde 158667, não só procurava ensinar a doutrina, mas também, como 
actividade complementarmente intrínsica, pregava68.Teremos ocasião de perce-
ber em algum dos seus sermões algum eco desta sua prática das obras de mise-
ricórdia69. 

não datado, mas que poderia ser de 1595 (Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 6271, fl. 58v-
60v) «In die jubilei por hüas guerras do turco», pondera «que a nao de S. Pedro se ve em grande 
tormenta» por muitas culpas de «maos christãos», mas, retomando uma ideia sua querida, proclama: 
«Ouvi! Não a fazem os mininos de Lisboa, antes eles sustentão a cidade. Dizia Deos a Jonas: Como 
queres que destruia a Ninive honde ha cento vinte mil mininos?». Inácio Martins não era o único 
a dedicar-se ao apostolado dos pueri, mas, sim, o que de forma mais sistemática e enquadrada por 
meios pedagógicos mais evidentes e, muitas vezes, consequente e coerentemente envolvidos numa 
certa espectacularidade, o levou a cabo; anotemos, por exemplo, a dedicação de um certo Fr. Afonso, 
franciscano, que, segundo Miguel de Moura, que o conheceu bem e a quem profetizou a fundação do 
mosteiro das clarissas de Sacavém, à volta de 1570, «sendo geralmente avido por alienado do juizo 
andava fora da ordem permitindolho assi os prelados [...] edificava o povo porque a sua doudice deu 
em tão verdadeiro siso que trazia meninos apos si a que ensinava a oração e falava quasi sempre 
do ceo, as mais das vezes com tanto concerto que com razão podia parecer aaos homens christãos e 
prudentes que o era tanto aquelle frade que se fingia doudo, como se lé que jà alguns sanctos fizerão. 
E dizem que quando morreo conheceo a morte» (Miguel de Moura, «Memoria de fundação do Mos-
teiro de Sacavém» in Francisco de Sales Mascarenhas LOUREIRO, Miguel de Moura (1538-1599. 
Secretário de Estado e Governador de Portugal, Lourenço Marques, 1974, 582).    

66 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 415-416: «... hüa 
grande magoa o acompanhou, e foi o nam achar modo, pera trazer os siganos a Doutrina; que na 
verdade he evidente sinal, de quam mâ fazenda seja esta casta de gente, pois hum homem cuja 
paciencia, graça, e modo podia dobrar penhas, nam pode amolgar a dureza das consciencias dessa 
gente tam escusada na republica, pois nam sam mais que hum Seminario de malicia, e ladroice. E 
com tudo, quando os Principes os querem extinguir, nunca falta, quem acuda por elles, e os abrigue. 
Porque como disse o outro, nam hâ loucura sem padrinho».    

67 ARSI. Epist. Lus. 69, fl. 233v: Carta de Pedro da Fonseca a Claudio Acquaviva em 
22.5.1586: «hase añadido nueva doctrina a los vagabundos y otra gente baxa de la plaça o ribera, 
la qual sera de gran fructo y luego en la primera que el [Inácio Martins] hizo uvo gran applauso y 
satisfacion del pueblo y aun alegria de los mismos. Hazese un dia en la semana a la tarde un poco 
antes que la gente de la plaça se comience a recoger...»; segundo Balthazar TELLEZ, Chronica 
da Companhia de Jesu, Primeira parte, 223 a doutrina aos «negros e mais gente preta» começou, 
seguindo um plano acordado com os «principaes das naçoens», em 1587.  

68 John W. O’ MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 105 assinala e permite perceber como 
concebiam os jesuitas a relação intrínsica entre estes dois ministérios.

69 John W. O’ MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 124; Gigliola FRAGNITO, Gli ordini 
religiosi tra Riforma e Controriforma in Mario ROSA, Clero e società nell’Italia Moderna, Bari, 
1992, 115-205 (137) em que convém destacar a alusão ao contributo da Companhia, já no século 
XVI, «al miglioramento o alla formazione del clero secolare curato», orientação de que, talvez, se 
possa encontrar um eco no sermão de Inácio Martins «ad sacerdotes», proferido na igreja de Santa 
Catarina (Lisboa), em 1587 (Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3501, fl.272v). 
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III – Se o que vimos sugerindo puder aceitar-se, não é menos certo que, 
como ficou aludido, a sua actividade de pregador foi igualmente intensa, intensi-
dade que compartia com muitos da sua geração70, mas que Inácio Martins deverá 
ter altamente exponenciado – quase se diria ter tido o dom da ubiquidade para 
compaginar o ensino da doutrina com os seus compromissos de pregador em 
diferentes lugares de Lisboa no mesmo dia71... – a ponto de, em 1587, o Pro-
vincial, Sebastião de Morais, antigo confessor de Maria de Avis, princesa de 
Parma e futuro bispo do Japão, ter de moderar o que poderia dizer-se o seu 
furor predicandi que António Franco deixa entrever72. Com efeito, escreve 
Sebastião de Morais a Claudio Acquaviva: «El Pe. Inacio Martinez hace mucho 
fruto con sus sermones y doctrinas, pero son tantas las veces que predica, y 
ocupase tanto en estos ministerios que me pareció necessario moderarle algo el 
trabajo, ansi para poder durar en el, como para menos deshonra de la casa, aun-
que no dexa de sintirlo, por el deseo que tiene de ayudar las animas, y tambien 
por la inclinacion, y gusto natural y pero como es hombre de bien conformase 
com la obra»73. António Franco, ainda que apontando-as como simples críticas 
– que, evidentemente, Inácio Martins não tinha em consideração –, parece fazer-
se eco deste tipo de esforços dos superiores e dos conselhos de alguns padres 
por moderar a sua actividade de pregador74. De qualquer modo, a confirmá-
la, aí estão os 4 volumes de sermões seus que, conservados pela Companhia 
quase como relíquias suas75, hoje guarda a Biblioteca Nacional de Lisboa76. São 

70 John W. O’ MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 102, 104; Bernard DOMPNIER, La Com-
pagnie de Jésus et la mission de l’intérieur in Les jésuites à l’âge baroque..., ed. cit., 155-179 (157); 
Roberto RUSCONI, Gli ordini religiosi maschili dalla Controriforma alle supressioni settecentes-
che. Cultura, predicazione, missioni in Mario ROSA, Clero e società nell’Italia Moderna, ed. cit, 
207-274..

71 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 440.
72 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 421: «Seu grande 

espirito sô abafava com o pouco trabalho. Sendo mandado a Coimbra pregar o Advento, e Qua-
resma, disse, que nam avia ocupaçam bastante pera elle em Coimbra com pregar os Domingos, e 
alguns outros dias, e fazer doutrina conforme a ordem do Collegio, porque em Lisboa a fora pregar 
muito mais vezes, fazia a Doutrina aos Domingos, e dias sanctos pella cidade, às segundas feiras 
fazia no Castello, a que acodiam os soldados castelhanos, às quartas a fazia na Misericordia aos 
pobres; outro dia da semana ensinava os homens do mar, e moços de trabalho que servem na ribeira. 
Hia tambem a Alfama, e vizitava as escolas de meninos...».

73 ARSI, Epist.Lus.70 (1587-1589), fl. 124v.
74 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 438: «Por ser tão 

frequente no pregar, que às vezes o fazia na semana quatro, e sinco vezes alem das Doutrinas, lhe 
disse hum Padre que seria bom tomar algum alivio: respondeo, que julgava de si que podia com 
aquelle trabalho...».

75 No rosto de todos os volumes vem aposta, com alguma variante de somenos, a seguinte 
nota que pode justificar o que afirmamos: «Ordenou o nosso Pe. Geral Claudio Aquaviva que o Pe.
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cerca de 2000 folhas manuscritas e mais de 300 sermões – este número engloba 
textos anulados, outros substituídos e alguns duplicados e um não pregado77 
– , dos quais 196 estão acompanhados da indicação do ano e do lugar e de 
outras circunstâncias em que foram pronunciados e 7 apenas do ano78. O autor 
dos índices dos respectivos volumes, certamente em homenagem aos futuros 
seus utilizadores como textos para outros sermões – ainda que sujeita a algu-
mas ironias nos seus dias79, era, e seguiu sendo, uma prática corrente essa reu-
tilização de textos impressos e manuscritos80, como previu Inácio Martins ao 
anotar, em muitos deles, as ocasiões e assuntos para que poderiam ser aprovei-

Provincial Christovão de Gouveia applicase este cartapacio com outros tres que forão do P. Ignacio 
Martinz que Deos tem a livraria do Collegio de Coimbra, prhoibindo que nenhum provincial Visita-
dor, e superior os possa della tirar e alenar. Oje 9 de Agosto 98. Christovão de Gouvea». Assinale-se 
que o Padre Cristovão de Gouveia era filho de Henrique Nunes de Gouveia, grande cidadão do 
Porto, que ofereceu «as casas em que vivia para se fundar o Collegio da Companhia de Jesus» nessa 
cidade. Alão de Morais, Pedatura Lusitana, III, 2, ed. cit., 447, que conhece as crónicas da Compan-
hia, refere ainda que Henrique Nunes de Gouveia «morreo no serviço dos apestados a 22 de Março 
de.... E sua mulher morreo dahi a dez anos no mesmo dia e quando se foi a enterrar se achou o corpo 
do marido incorrupto e cheiroso».     

76 BNL. Cod. 3501, 3502, 3503, 6271 in folio (e não «em oitavo» como, por lapso, traz 
Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal.., II, 1, ed. 
cit., 490).

77 Inácio MARTINS, Pregações, BNL, Cod. 3501, fl.325r: «Ainda que não se pregou as...» 
(a nota está praticamente ilegível por falta de papel roído). O sermão estava subordinado ao tema 
«Clausa est janua».

78 De alguns, que não contabilizamos, apenas se nos indica o lugar, mas não a data. Em 
apêndice publicamos um quadro que, mesmo se merecedor de outras perfeições (extremos da 
foliação, por exemplo), pode patentear muito do que sugerimos sobre datas, lugares, temas e festas 
em que foram proferidos esses 210 sermões em que, como anotaremos, haverá que distinguir o que 
o pregador tinha por sermão e o que classificou de concio ad patres ou ad fratres. 

79 Ditos portugueses dignos de memória. História intima do século XVI anotada e comen-
tada porJosé H. SARAIVA, Lisboa, s.a., 173: «Un clérigo que pregava na Misericórdia  chamado 
João Freire, quando alguns dias santos não pregava, ia ouvir ao Doutor António Pinheiro, do qual 
tomava muitas cousas de que depois se aproveitava, por ser o doutor um grande retórico. E o Chiado, 
sentindo-lhe esta melhoria, disse que ele apanhava os retalhos de António Pinheiro e fazia deles boas 
mantas que as vendia por de Alentejo».

80 Francisco TERRONES DEL CAÑO, Arte o instrucción de Predicadores (II, 1) in Obras 
completas (Estudio y edición de Francisco Javier Fuente Fernández), Junta de Castilla y León, 2001, 
181-182 previne da inutilidade  de muitos dos cartapácios de sermões: «Después que se me avía 
agotado la vena, leía los libros que el tiempo me dava lugar cerca del misterio, evangelio o sermón, 
y algunas vezes leý cosas manuscriptas, y siempre eche de ver que, si no son de algún predicador 
muy excelente y muy recogidas por algún oyente que entienda lo que recoge como lo escrive, viene 
a ser mejor el más ruyn libro que el mejor cartapacio, y me maravillo como se gasta tanto tiempo y 
dinero en mercaduría tan inútil»; Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas excelentes..., ed. 
cit., 314.
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tados81 – sistematizou-os, como tradicionalmente, segundo o tempo (Dominicae 
per annum), e santos (festa sanctorum) e De cousas extraordinarias, sistemati-
zação a que é totalmente alheia a disposição dos sermões nos manuscritos. Efec-
tivamente, há que dizê-lo desde já, esse imenso legado, em larga maioria, mais 
do que textos completos são notas do seu autor não para sermões a pregar, mas 
apontamentos dos que pregou, aproximando-se, assim, da reportatio... E é fácil 
perceber, através de algumas notas do próprio autor – «Comecei assi o sermão 
da resureição que fiqua atras e tomei a graca com esta authoridade...»82, «Pre-
guei dia de sancto Antonio e disse assi: No evangelho temos estes dous meos. 
Lembrança de morte...»83, «Isto pertence ao sermão da segunda Dominga do 
advento [...] que fiz em Coimbra em 1597»84... – e de alguma didascália atinente 
à sua reutilização, que essas notas dizem respeito a sermões já pregados e que 
serviram ou podiam servir para outras circunstâncias do próprio pregador ou de 
outros pregadores85. A sua conservação na livraria do Colégio de Coimbra, para 
além de veneração, pode significar isto mesmo. Por outro lado, essas notas e a 

81 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., cod. 6271, fl. 47v: «Sermão da amizade. Podesse 
pregar Dom. 8 post Penthecostem... Podese pregar sesta feira de Lazaro...»; fl. 180r: «Sermão 
quando o Sancto Sacramento estava fora por necessidades de Franca e do regno. S. Roque. 1593. 
Podese pregar em dia de Sam Filippe Santiago»; fl. 224r: «Dom. 18 post Pentecostem. Em santa 
Katherina. 1590. Podese pregar Domingo de pascoela»; fl.257: «Dia de cinza. Pulvis est....Podese 
pregar em dia de S. Antonio; S. Roque; 11 mil Virgens»; fl. 413r: «O nascimento da Virgem. Em 
Santos-o-Novo.1590. Podese fazer este sermão em dia da apresentação da Virgem»; fl. 433r: «Santa 
Synforosa. Em S. Roque. 1591. Podese pregar de um martir»; Cod. 3502, fl. 179r: «Das onze mil 
Virgens. Podese pregar Dom. 8º post Pentecostem»; id.,fl. 434r: «Concio ad patres post octavam 
Eucharistiae. S. Roque. 1592. Podese pregar Dom. 2º post Pentecostem», são exemplos de que no 
decurso da nossa exposição ainda apontaremos mais algum.  

82 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., cod. 3502, fl. 212. A nota continua ainda com a 
citação de Micheae 7, 8: Ne laeteris inimica mea quia cecedi, consurgam cum sedero in tenebris 
Domius lux mea est.  

83 Inácio MARTINS, Pregação em «Dia de cinza: pulvis est», B.N.L., cod. 6271, fl. 257r, 
com a nota seguinte: «N. podese pregar em dia de S. Antonio, S. Roque, 11mil virgens». Da didas-
cália deste texto parece perceber-se que começou sendo um sermão de Santo António depois apro-
veitado (e reelaborado?) para uma Quarta-feira de Cinzas. 

84 Inácio MARTINS, Pregações, BNL, Cod. 6271, fl. 45v. A nota completa como se segue: 
« Isto pertence ao sermão [ao lado: que fiz em Coimbra 1597. Fez fructo. Laus Deo] da 2ª dominga 
do advento, fol. 38 na volta honde diz  a demasiada affeição a Egipto. Seguese o seguinte.»; Cod. 
6271, fl. 56r em nota de pé de página: «Ajuntese isto ao ponto que esta na pagina que segue...».

85 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., cod. 3501, fl. 404v-406r ao sermão na «Domin 
infra octavam Ascensionis, em S. Roque, 1586», apôs até um aviso mais prático (fl. 405r): «Podese 
comecar daqui o sermão»... Em algumas pregações foram introduzidas notas que apontam a matéria 
considerada importante e em outros, como, por exemplo, Pregações, cod. 6271, fl. 33r-42r («Dom. 
4 post Pentecostem») para além das chamadas para textos a introduzir e que vêm em nota, aparece 
sublinhado no próprio texto: «Outro aviso aos ouvintes».  



 250 José Adriano de Freitas Carvalho

formação dos volumes que as conservam, levantam sérios problemas que, evi-
dentemente, não poderemos resolver aqui. Com efeito, para além do caos cro-
nológico verificável não só num mesmo volume, mas no conjunto dos quatro, e 
de tipos de letras – há três em caligrafia pulcríssima e elegantíssima86 – que não 
são fáceis de explicar quando nos damos conta de que os códices estão formados 
por cadernos e não por folhas soltas87, há notas que, numa primeira aborda-
gem, é difícil pensar que sejam do próprio pregador. Com efeito, um autor que, 
como vimos, recorda, em primeira pessoa, directamente, alguns desses textos 
e as suas circunstâncias– «Comecei este sermão...», «Preguei este sermão...», 
«Sermão que fiz...» – recordaria outros, nomenado-se em terceira pessoa, como 
«Pregações que fez o Padre Ignacio Martinz as sextas feiras a tarde no anno de 
1596 em Santa Justa...»?88 Possível é e os santos, nem por o serem, deixam de ter 
caprichos insondáveis, mas confessemos que, neste caso e por agora, preferimos 
esperar por outra explicação... Iria Inácio Martins recopiando os seus aponta-
mentos? Teria, como era uso, alguém que os ia copiando para que ele os revisse? 
Os saltos na transcrição de alguns textos..., a brevidade de quase todos89 – alguns 
pouco mais do que um resumo em que, como veremos, algumas citações bíbli-

86 São a Pregação funebre nas exequias d’Elrey D. Sebastião. 18 de Setembro 1578 (BNL, 
Cod. 3502, fl. 555-557), texto incompleto e de dois tipos de letras – uma delas muito parecida com a 
de quem escreve alguma das cartas de Inácio Martins – do sermão feito na sé de Coimbra; o Sermão 
dos nobres e o Sermão da amizade (Cod. 6271, fls. 46r-47v e 48r-50r respectivamente).  

87 O que afirmamos não obsta que hoje, por razões que não pudemos apurar, haja, em alguns 
dos volumes (Cod. 3501, 6271), algumas folhas soltas e escritas de uma só face. 

88 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3503, fl. 273r; a epígrafe completa reza assim: 
« Pregações que fez o Pe. Ignacio Martinz as sestas feiras a tarde no anno de 1596 em santa Justa 
todas em certos passos da paixão e mostravase o passo no fim do sermão na capela de Jesus; 1ª do 
horto; 2ª a prisão; 3ª a coluna; 4ª o coração; 5ª Ecce homo; 6ª quando o puserão na cruz». No mesmo 
Cod., fl. 249r vêm as «Pregações que fez as quartas feiras da quaresma a tarde, todas de Nossa Sen-
hora na paixão de seu filho na Igreja de Nossa Senhora da Victoria em Lisboa, e no fim da pregação 
mostravase o passo no altar: 1ª quando se despedio da Virgem sua mãy em Bethania pera yr padecer; 
2ª quando S. João lhe deo a nova; 3ª quando encontrou com seu filho com a cruz as costas; 4ª quando 
na cruz disse, Mulher ecce fillius tuum; 5ª quando lhe abrirão o lado com a lanca; 6ª quando lho 
puserão nos bracos – anno D. 1596». Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas excelentes..., 
ed. cit., 329 lembra a prática destes «passos» na sermonária dos da Companhia de Jesus, mas não  
parece ter chamado a atenção para estes exemplos.

89 Naturalmente, através da extensão dos textos, nunca poderemos avaliar da verdadeira 
duração dos sermões correspondentes e, no caso presente, não poderemos saber da duração dos que, 
utilizando esses apontamentos, faria o próprio autor em outras circunstâncias, ou outros pregadores 
que, eventualmente, os aproveitassem. Mas estaríamos em dizer que Inácio Martins, bem de acordo 
com as recomendações de um Juan Polanco (John W. O’ MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 102), 
propenderia para a brevidade e andaria longe, seguramente, daqueles sermões que chegavam a durar 
duas, três e até quatro horas quer fossem de jesuitas quer fossem de um Dr. António Pinheiro que 
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cas nem sempre estão correctamente referenciadas90, outros apenas um simples 
rascunho91–, os cortes, com traço, em algumas páginas e em notas laterais de 
muitos..., as chamadas, com sinal (+), para o texto que, em apertada nota92,  vai 
ao lado e que, muitas vezes, há que introduzir no corpo do sermão..., parecem, 
tudo sumado, estar a sugerir um esforço de revisão nessas notas de sermões que 
foram feitos e não precisamente apontamentos originais para sermões a fazer93... 
Ao contrario dos sermões impressos – ou, mais correctamente, da maioria dos 
sermões impressos – que, obviamente, pela elaboração a que foram, geralmente, 
submetidos, sugerem o que o pregador gostaria de ter dito, estes sugerem o que 
o pregador quis dizer mais do que, propriamente, o que disse... Pensava Mestre 
Inácio Martins reescrever essas notas para publicação? É uma académica hipó-
tese..., mas tanto a sua actividade de pregador como a de catequista – e ambas 

«teve tão rara eloquência que não havia quem não folgasse de o ouvir pregar duas horas e mais» 
(Ditos portugueses dignos de memória..., ed. cit., 300). Francisco TERRONES DEL CAÑO, Arte o 
instrucción de predicadores in Obras Completas, ed. cit., 245, afirma que «en España no se predica 
más de una hora, Adviento y Quaresma y todo el invierno, pero de Pascua de Flores adelante algo 
menos», duração bem tradicional se tivermos em conta que já Fr. António de GUEVARA, Letra para 
Don Iñigo de Velasco, Condestable de Castilla, en la cual el auctor toca la brevedad que tenían los 
antiguos en el escrebir (Valladolid, 8.10.1525) in Libro primero de las epístolas familiares (Edición 
y prólogo de José María de Cossío), Madrid, 1950, 78, pondera: «digo que en el hablar, ni en outra 
cosa alguna no se sufre ya tasa, sino es en el sermón, que no ha de pasar de una hora...». De qualquer 
maneira, a duração do sermão foi questão sempre tida em consideração, como sugere a ilustração da 
Rhetorica Christiana (Romae? Ou Perusiae, P. Petrucium, 1579?) de Fr. Diego Valades, OFM., em 
que, à direita da gravura, se pode ver atrás pregador no púlpito um outro frade, melancolicamente 
apoiando a mão na face, segurando a ampulheta (Agradecemos ao Prof. Fausto Martins o ter-nos 
chamado a atenção para esta ilustração que, aliás, documenta igualmente a explicação de «passos» 
como os referidos em nota anterior).  

90 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3501, fl. 298v.
91 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3501, fl. 317r-318r (Quinquagesima) com 

parágrafos mais ou menos elaborados que não disfarçam o rascunho do texto; id., fl. 393v («Em Vila 
Visossa, em hum jubileo vindo os turcos contra Hungria 1595 sendo papa  Clemente septimo») com 
cortes, notas complementares a introduzir no texto, etc., são dois exemplos possíveis.

92 Para essas notas o pregador aproveitou, ao máximo, as estreitas margens do papel, tor-
nando-as, muitas vezes, tão compactas como ilegíveis, a que há que juntar os traços separadores e 
a passagem de muitas delas de uma página para outra. Alguns exemplos, além dos que teremos que 
ter em conta nos sermões que analisaremos: Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3501, fl. 
52v-54v («S. Mamede, em S. Mamede, 1589»); fl. 55r-57v («Reis, em S. Luis»); 58r-61v («Domin. 
5 post Pentecostem»); fl. 62r-64v («Dos Innocentes»); fl. 68v-69r («Pratica aos padres e irmãos»); 
fl. 404v-406r («Infra octavam Ascensionis, em S. Roque, 1586»); Cod. 6271, fl. 22r- 27r («Anun-
ciação»); fl. 55r-57v («Dom. 23»).  

93 Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal..., 
II, 1, ed. cit., 390 e Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas excelentes..., ed. cit., 315 falam, 
mas não no mesmo sentido, da importância de «apontamentos» para o pregador. 
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cultivou intensamente – e o seu emprego em outros ministerios – confessor, por 
exemplo94 – não lhe dariam pausas para esse seu desejo, se, por ventura, o teve... 
Parece preferível pensar que procurou formar uma vasta colecção de sermões 
que, ao ser reutilizada95, recordasse – para o dizer quase com as palavras com 
que Alfonso Salmerón pedia a Diego Laínez uma cópia do seus sermões de cog-
nitione sui ipsius – «como os pronunciou e não como os escreveria»96... As abun-
dantes didascálias sugerindo as diversas aplicações do mesmo texto como base 
para outros sermões, a inclusão de um sermão não pregado, as simples e apres-
sadas notas de muitos e os cuidados índices dos quatro volumes97 parecem estar 
a sugeri-lo e a propor as afinidades que o pregador ou os pregadores poderiam 
descobrir e explorar e que poderão ser uma causa quer de tanta falta de origina-
lidade quer de tantas originalidades – audazes ou ridículas – que, uma e outras, 
incompreendidas as suas origens e as suas finalidades, ditaram, tantas vezes, o 
abandono do estudo sistemático da parenética dos séculos XVII e XVIII. E o 
provincial Cristovão de Gouveia parece que assim compreendeu o valor dessas 
relíquias que, se não recordavam a voz, documentavam a febril actividade do 
pregador e forneciam temas – a sempre desejada matéria predicável – ou textos 
a explorar ou a repetir por outros pregadores jesuítas que assim, juntamente 
com agostinhos..., franciscanos..., carmelitas..., cruzios... – todos pregavam no 
campo ou nas cidades e mais nas cidades que no campo98 – iam contribuindo, de 

94 Antonio FRANCO, Imagem da Virtude em o noviciado de Coimbra, 221, 441.
95 Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas excelentes..., ed. cit., 315-320 abordou, 

pertinentemente, esta importante questão que poderá ajudar a perceber um poco melhor a falta de 
«originalidade» em tantos pregadores...

96 M. SCADUTO, 2º General: Diego Laínez in Diccionario Histórico de la Compañia de 
Jesús, Biográfico-temático, II, ed. cit., 1603 lembra que Salmerón pediu a Laínez, antes de 1561, 
uma cópia desses sermões com a nota: «como los ha pronunciado, no como los ha escrito». 

97 Mesmo dando por descontado que um leitor ou um pregador contemporâneos poderiam 
manejar muito mais facilmente do que nós hoje um vasto e caótico corpus de sermões manuscritos 
como o de Inácio Martins, será sempre de crer que daria graças aos autores dos índices que enorme-
mente lhe facilitavam a consulta. E uma superficial comparação com o volume que resta (o 2º) dos 
sermões do P. Gaspar Fernandes (BNL., Cod. 3021) com os seus textos pulcramente copiados não 
fará mais, mesmo tendo em conta o mau estado do manuscrito, do que confirmar o que sugerimos 
das penas que passaria quem se propusesse servir-se das notas de Mestre Inácio Martins...   

98 Antonio MARTÍ, La preceptiva retórica española en el Siglo de Oro, Madrid, 1972, 153, 
comentando as recomendações de Alfonso García Matamoros († 1572) acerca da importância para 
os pregadores «entrar en las tabernas a oír los gañanes a hablar con su próprio vocabulario», anota 
que «sabemos por otros tratadistas de retórica que la mayoría de los predicadores procuraban por 
todos los medios posibles huir de los pueblecitos y marchar a las ciudades, donde había ya dema-
siados». Francisco TERRONES DEL CAÑO, Arte o instrucción de Predicadores (II, 1) in Obras 
completas, ed cit., 217, a propósito das facilidades e condicionantes da reutilização dos sermões, 
descobre alguma razão dessa «fuga»: «esta ventaja tiene el que predica en la Corte y lugares gran-
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mil modos – com a palavra, com os gestos, com as imagens – e em mil ocasiões, 
ao logo do ano e dos anos, para tormar mais espesso – e, por isso, mais opaco e 
difícil de renovar – o sermão como género literário.

Por outro lado, esses mesmos apontamentos oferecem-nos hoje um docu-
mento – a reconstruir delicadamente na sua quase totalidade – bem significativo, 
pelo que de imediatez conservam, de um estilo de pregar. Conservando inúme-
ras marcas de coloquiedade directa – «Estais bem»..., «Sois catholicos»..., «Que 
fazer, padre?»..., «Não he mao...» – e generosamente apoiado no texto bíblico99 
– as referências a autoridades profanas são mínimas – revela-se, quase sempre, 
uma breve explanação do evangelho do dia, ou do ponto da reflexão determina-
do para a concio aos seus confrades, ou ainda do texto bíblico que, como era de 
uso na Companhia, se explicava numa lectio ou numa série de lectiones em 
alguns momentos do ano litúrgico. Uma explanação breve servida ainda, se bem 
que parcamente, pelo recurso a alguns Padres (Jerónimo..., Agostinho..., Ambró-
sio) e autores deles considerados próximos (Dionísio Areopagita, por exem-
plo) e, efectivamente, isenta de «flores», se bem que, é preciso dizê-lo, as «galas» 
da oratória desses dias, a julgar pelos sermões de esta época ou mesmo ligeira-
mente mais tardios de um António Rozado..., de um António Feo..., de um Pedro 
Calvo..., de um João de Ceita..., de um Francisco de Mendonça..., apesar de tantas 
alusões merecerem – quase um tópico de veneranda antiguidade100 em biografias101, 

des, que como ay de todo, todo es a propósito. Ay! del que predica en ruynes lugares, donde fuera de 
las materias comunes de pecado, muerte, infierno, etc., no se puede tocar sino en dos o tres especies 
de vicios familares a la tierra, y aun luego señalan con el dedo a quien le toca!».

99 Com esta alusão pretendemos apenas chamar a atenção não só para abundância da utili-
zação da Bíblia como fundamentação do seu discurso oratório, mas também para a importância que 
parece revestir a técnica da citação nos sermões de Inácio Martins, técnica essa que vai da simples 
citação («intercalação», com diversas funções, de um texto no discurso do pregador) até à inventio 
de um outro texto bíblico por recurso a distintos textos do Livro Sagrado, o que representa – ou 
assim nos parece – uma dupla – e, por vezes, até múltipla –, «desintegração» do texto original, como 
nos ensina Maria Lucília Gonçalves PIRES, Para uma leitura intertextual de «Exercícios Espiri-
tuais» do Padre Manuel Bernardes, Lisboa, 1980, 141-152.     

100 Francisco TERRONES DEL CAÑO, Arte o instrucción de predicadores in Obras Com-
pletas, ed. cit., 199, 200 recorda as críticas de Crisóstomo e de Crisólogo aos sermões de «flores»... e 
Diego de ESTELLA, Modo de predicar  y Modus concinandi (Estudio doctrinal y edición crítica de 
Pio Sagüés de Azcona), Madrid, 1951, II, 34-41 aponta interpretações violentas (a evitar) do sentido 
moral da Escritura que bem poderiam interpretar-se como «flores» e de que Pio Sagüés (I, 168-170) 
aponta tradições e exemplos.

101 Luis de SOUSA, OP., A vida de D. Frei Bertolameu dos Mártires (Introd. de Aníbal Pinto 
de Castro. Fixação do texto de Gladstone Chaves de Melo e Aníbal Pinto de Castro), Lisboa, 1984, 
73-74, entre outros muitos lugares em que repete quase a mesma ideia, assinala que, em Braga, «o 
estilo de pregar [do Arcebispo] era mui diferente do que usava na corte (o intento sempre nele foi o 
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crónicas102 e tratados de retórica103 –, ainda nos escapam em muitas das suas 
dimensões e fórmulas concretas, sobretudo se nos quisermos orientar pelas defi-
nições que, então, delas se ofereciam104. Por isso, lastimaremos sempre que Iná-
cio Martins, ao queimar os seus sermões anteriores a 1573, nos tenha privado de 
um precioso termo de comparação para melhor compreender o alcançe dessas 
«flores»105 que, como uma crítica, apontava um António Franco, talvez agora 
por reacção aos estilos dos seus dias...    

  Para além do evidente interesse destes dados para a história da pre-
gação em Portugal, os apontamentos das pregações de Inácio Martins, de quem 
conhecemos ainda alguma notícia sobre o modo como as preparava106, porque, 

mesmo), deixou flores de retórica, explicações agudas e conceitos levantados, que serviam lá pera 
orelhas delicadas e entendimentos mimosos, pera os penetrar e fazer efeito a doutrina medicinal, 
a modo de bom guisado; e entregou-se todo a termos chãos e doutrina clara que servisse pera 
todos...».  

102 Luis de SOUSA, Primeira parte da Historia de S. Domingos particular do reino e Con-
quistas de Portugal, Lisboa, 1866, III, 38, 433-434 referindo-se a Fr. António da Fonseca, Doutor 
parisiense, em tempos de D. João III, diz-nos que «este Padre foi o primeiro prégador, que intro-
duzio neste Reino prégar o sintido literal da escritura apostilhando o Santo Evangelho: modo facil, 
e menos trabalhosos pera quem o segue, porque totalmente separado do estilo oratorio antigo, que se 
compoem de suas partes, com seus tropos, e figuras, e flores Rethoricas: e há mister estudo particu-
lar. He pera o povo mais aprazivel, e mais claro o apostilhar...». 

103 Juan de GUZMÁN, Arte de la Retorica...dividida en catorze combites, Alcalá, 1589, III, 
129r-129v: «lo principal que hacia [Amuso?] era abrir los doctores que tenia sobre aquel evangelio, 
y sacar los principales puntos que a el le parecian elegantes y engalanarlos de sentencias y palabras 
elegantes...», «cosa de niños». 

104 Tomé Pinheiro da VEIGA, Fastigimia, Porto, 1911, 55, por exemplo, copia um «dis-
curso de equívocos» que, em 1605, ouviu a um pregador de corte durante uma pregação sobre S. 
Mateus, que hoje teríamos alguma dificuldade em rotular como tal.

105 Se Antonio MARTÍ, La preceptiva retórica española en el Siglo de Oro, ed. cit., 125, 
128, 153, 209 et passim insiste, sem apresentar qualquer exemplo preciso, em que «el estilo extra-
vagante» de muitos pregadores «iba aprogresar hasta llegar al conceptismo del siglo XVII», que 
«el conceptismo en la oratoria comenzó mucho antes  de lo que se suele creer» ou que «en tiempos 
de Terrones [† 1613] estaba el conceptismo del púlpito en plena floración», Francisco HENARES 
DÍAZ, Fray Diego de Arce. La oratoria sacra en el Siglo de Oro, ed. cit., 527, mesmo que se queira 
discutir se «estilo conceptista» será o mesmo que «estilo culterano», pondera, salvo melhor opinião, 
acertadamente, referindo-se à pregação destes tempos: «Será excepción hallar quien abogue ya en 
el púlpito por un estilo culterano que se abrirá paso después, si bien en ámbitos cultos más que en 
públicos populares. Está por ver qué venas de culteranismo se van introduciendo a finales del XVI. 
Una diacronía que necesita más puntuales investigaciones. Las mismas guerras literarias, ya en 
tiempos de Paravicino, como descripción de una parte de la sociedad, no parecen apreciables por 
ahora. Las críticas, que son muchas, se ceban en otros aspectos ridículos del predicador».

106 Antonio FRANCO, Imagem da Virtude em o noviciado de Coimbra..., 428: «Comuni-
cavalhes [aos irmãos coadjutores] as pregaçoens, e se lhe diziam alguma cousa, que viesse ao pro-
posito, a metia na pregaçam»; 432: «Andava rogando aos Irmaons, que lhe quizessem ouvir as pre-
gações, antes de as pregar. Aconselhavase com elles, como diria, e se ficaria assim, ou assim bem. E 
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como outros107, largamente datados e localizados (cidades e igrejas onde foram 
proferidos os sermões) e por outras didascálias que os acompanham, podem ser 
lidos num contexto preciso que diz tanto respeito à Companhia de Jesus como 
ao Portugal desses dias. E se, descontados um ou dois casos, os sermões que nos 
restam, foram proferidos entre entre 1576 e 1598, é igualmente possível verifi-
car que, na sua larga maioria, o foram em igrejas e capelas de Lisboa. Coimbra 
ouviu-o muitas vezes – ouviu mesmo o seu último sermão108 – e deixou apon-
tamentos dos que pregou em Vila Viçosa e em Évora... E se muitas dessas pre-
gações – conhecendo os limites, podemos, como os seus contemporânos, chamá-
las assim – tiveram lugar em momentos que diziam, especialmente, respeito a 
Lisboa e ao reino – exéquias reais..., festas na capela do paço..., do esplendoroso 
recebimento das relíquias oferecidas por Juan de Borja a S. Roque109..., procis-
sões da Misericórdia..., festas em muitas igrejas e algumas confrarias...,  preocu-
pações pela vitória da «Invencível»..., pelas «necessidades do reino de França» 
em 1593110 e pelos ataques dos ingleses em 1596...., visitas de bispos e arcebis-

dizia, que isto o ajudava muito»; 433: «pregando em casa lhe disse hum Irmam, que estivera seco, 
e desdanhou da pregaçam. Perguntoulhe entam o Padre como avia de dizer? Respondeo o Irmam: 
Ouvera vossa reverencia de dizer: O Irmãos, olhai que temos a nosso Senhor condenado à morte, 
e outras cousas semelhantes, porque a pregaçam era de Passos. A isto respodeo o humilde Padre: 
Irmam, tendes rezão, eu me emmendarei.»..., exemplos de Humildade que poderiam muito bem ser 
lidos como outros tantos momentos e consequências do treino que se recomendava aos pregadores, 
pois, como lembra John W. O’MALLEY, I primi gesuiti..., ed. cit., 111, tal treino deveria «includere 
quanto si poteva imparare dai classici», e «anche ascoltare buoni sermone e analizzarli» e – que é o 
que aqui nos interessa destacar – «far pratica davanti ai confratelli, chiederne la critica e l’auito».  

107 Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas excelentes..., ed. cit., 318 assinala o 
exemplo do Padre Gaspar Fernandes. Não será até possível perguntar se este cuidado pela datação 
e localização não deverá ser visto como um meio de evitar repetições do mesmo ou idêntico ser-
mão em datas próximas e nos mesmos lugares pelo pregador ou por outros que dos seus textos se 
servissem.   

108 «Carta em que se relata a morte do Padre Ignacio Martinz» in Memorial de várias cartas 
e cousas de edificação dos da Companhia de Jesus, ed. cit. 116: «Adoeçeo sesta feira a primeira 
da Coresma mas não descubriu sua doença, e assi doente pregou o primeiro Domingo neste colle-
gio, tendo tambem pregado aquella sesta feira na Capella da Universidade. Ao Domingo depois da 
pregação se descubriu majs o mal...»; Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de 
Coimbra..., 442. Não parece que tenham guardado os apontamentos deste sermão, pois, entre os 
datados, os mais próximos da data do último (1º Domingo da Quaresma) que de Inácio Martins se 
conservam, são o de Domingo da Septuagésima e da Sexagésima de 1598 que se podem ler no Cod. 
6271 da BNL.  

109 José Adriano de Freitas CARVALHO, Os recebimentos de relíquias em S. Roque (Lis-
boa, 1588) e em Santa Cruz (Coimbra, 1595). Relíquias e espiritualidade. E alguma ideologia., in 
Via Spiritus, 8 (2001), 95-155.

110 Carlos GÓMEZ-CENTURIÓN, La Invencible y la empresa de Inglaterra, Madrid, 1988, 
128, pode ajudar a perceber o clima (polémico) que rodeou o empenho de Filipe II nessas «neces-
sidades da França».
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pos..., auto de fé em Coimbra... –, outras celebraram acontecimentos mais par-
ticulares – profissões religiosas..., baptismo de catecúmenos... – e outras ainda, 
muito frequentes, interessaram directamente os membros da sua Companhia, já 
que foram conciones ad patres ou ad fratres da casa professa de S. Roque e em 
que, ao mesmo tempo que apelava ao melhor cumprimento dos votos e da vida 
religiosa, podia criticar aspectos do quotidiano ou das sensibilidades sociais dos 
seus confrades. Muitos outros sermões resultaram da sua habitual actividade de 
pregador nos domingos ao longo do ano e nos momentos fortes do ciclo litúrgico 
– Advento e Quaresma – em que a pregação – fazê-la ou ouvi-la – se tornava 
uma quase obrigação. Algumas vezes, como nas tarde do Advento de 1591em S. 
Roque, Inácio Martins foi-se dirigindo a públicos específicos – «aos casados»..., 
à «gente moça»..., aos «velhos»..., a «senhores e criados»... – o que é de muito 
interesse pelo que confirma das dimensões e adaptações sociais precisas de um 
apostolado –, alguma vez, num «Domingo 16º post Pentecostem»111, infeliz-
mente não datado, vemo-lo dirigir-se aos presos, esses presos a quem, como já 
sabemos, começou a ensinar a doutrina e a levar «quartas de água» e alimentos 
desde 1586 e que perpassam em outros sermões112, o que é outro modo de con-
firmar essa dimensão social, mesmo que, sobretudo, de carácter espiritual, num 
campo das obras de misericórdia que os primeiros jesuítas fizeram seu113. Outras 
vezes, os seus sermões parecem ser, com as adaptações que se quiserem, essas 
lectiones que deu sobre o Genesis em 1592 em igreja não identificada, sobre 
dois capítulos do Apocalipse em S. Roque em 1591, sobre as «Sete palavras» 
Santa Justa em 1593, de novo sobre o Genesis (Patriarca Josefo) em S. Roque 
em 1594114, género literário em que Companhia se esmerou115. Curiosamente, 
e salvo alguma falta de atenção nossa, não conservou ou não copiou os textos 
referentes às missões no norte de África – porque pertenciam aos tempos ante-
riores a 1573/ 1574? – e de outras nos arredores de Lisboa em que participou116 

111 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 6271, fl. 184r - 185v: «Dom. 16 post Pente-
costem. Aos presos, e podese fazer a religiosos e a pobres».

112 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 515r - 518r, lembra, numa concio 
ad fratres em S. Roque em 1592, que, com um pouco mais de empenho, talvez pudessem dispor «os 
pregadores hüa tarde na somana para presos para gales para o tronquo».

113 John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 183, 189-193.
114 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3503, fls. 130r, 155r, 189r, respectivamente.
115 John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 115-122.
116 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 416, 417, 438, 439 

assinala missões «pedâneas» até Cascais e outras «por várias terras». A Vila Viçosa, onde esteve 
algumas vezes, talvez não fosse propriamente em missão, pois parece que, uma vez pelo menos, lá 
terá ido como pregador por ocasião de umas festas dos duques de Bragança... Poderá, porém, pensar-
se que a sua pregação em Elvas, a pedido do bispo,  se integrava nesse espírito de missão (sobre estes 
dois últimos casos, Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 437).  
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e em que «trazia diante dos olhos por exemplar seu ao glorioso Sam Vicente 
Ferrreira...»117.   

IV – Dos seus sermões examinaremos os cinco que expressamente pre-
gou entre Julho e Setembro de 1596 em Lisboa no momento em que, na moldura 
das estratégias e enfrentamentos de Filipe II e Isabel I sucessivos à «Invencí-
vel»,118 a cidade vivia sob pânico de uma invasão dos ingleses e, às notícias da 
sua aproximação, se despovoava... Não era a primeira vez que pregava contra os 
ingleses hereges, pois de 1588 deixou-nos um resumo do seu Sermão na guerra 
justa contra os engreses hereges em que, para além das suas tradições, o con-
ceito de «guerra justa»119 pode ser lido como uma alusão à tese que um Pedro 
de Ribadeneira, exponenciando-a teoricamente nesse contexto, expunha na sua 
Historia ecclesiastica del scisma del Reyno de Inglaterra (Barcelona, Jayme 
Cendrat, 1588; Madrid, Pedro  Madrigal, 1588)120, também publicada em Lisboa 
nesse mesmo ano121. É um texto de dificílima decifração, mas que, pelo que dele 
se pode apreender, terá estado longe das bem conhecidas invectivas e ilusões 
que esse seu confrade sintetisa, como remate dessa célebre Historia ecclesias-
tica del Scisma,na Exhortacion para los soldados y capitanes que van en esta 
jornada de Inglaterra, en nombre de su capitan general122, que de tais ilusões 

117 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 439; Bernardette 
MAJORANA, «Schola affectus». Persona e personaggio nell’oratoria dei missionari  popolari 
gesuiti in Il volto e gli affetti. Fisognomica ed espressione nelle arti del Rinascimento, ed. cit.,189 e 
Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas excelentes..., ed. cit., 309 chamaram a atenção para 
a importância do modelo de S. Vicente Ferrer para os pregadores jesuítas «missionarios do interior», 
modelo esse proposto pelo próprio Geral Claudio Acquaviva.  

118 José ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, La Empresa de Inglaterra (La 
«Armada Invencible»: fabulación y realidad), Madrid, 2004, 67-70.

119 Carlos GÓMEZ-CENTURIÓN, La Invencible y la empresa de Inglaterra, ed. cit., 41, 
67, 78, 171.

120 José SIMÓN DÍAZ, Jesuitas de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, Madrid, 
1975, nº 1502-1517.

121 Cremos ainda está por estudar a recepção em Portugal da Historia ecclesiastica del 
scisma del Reyno de Inglaterra. Convirá lembrar que um dos primeiros exemplares que terá che-
gado a Lisboa foi o oferecido pelo seu autor a Fr. Luis de Granada que, depois de o ter passado 
«de tabla a tabla» e chorado «muchas lágrimas en algunos lugares», lho agradece, com elogios, na 
conhecida carta de 13.8.1588 (Fr. Luis de GRANADA, Epistolario, Recopilación y notas de Álvaro 
Huerga, Córdoba, 1989, 129). De acordo com António Joaquim ANSELMO, Bibliografia das obras 
impressas em Portugal no século XVI, Lisboa, 1926 (nº 4, 34, 751) logo depois, em 10.10. 1588, Fr. 
Bartolomeu Ferreira dava a sua aprovação à  publicação da primeira parte da obra (Lisboa, Antonio 
Alvarez, 1588)  a que se seguiu uma reedição por Manoel de Lyra em 1589 (Lisboa) e a publicação 
da segunda parte em 1594, sempre em Lisboa pelo mesmo Manoel de Lyra.

122 José Ignacio Tellechea Idígoras publica esta Exhortacion como apêndice à sua edição de 
Pedro de RIVADENEIRA, Tratado de la tribulación, Madrid, 1988 (reprod. Fac-simil da edição de 
Madrid, 1878, cuidada por Miguel Mir, S.J.), 435-450.
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bem se terá arrependido, arrependimento, porém, que nos valeu o seu belíssimo 
Tratado de la tribulación (Madrid, Pedro de Madrigal, 1589)123, obra em que é 
fácil de descobrir, quase sempre apoiados nas mesmas autoridades e exemplos, 
muitos dos temas que encontraremos enunciados nos sermões do jesuíta por-
tuguês... Por outro lado, essas cinco pregações de Inácio Martins, um exemplo 
– suspeitamos que não haverá muitos mais – das inúmeras que, por ordem das 
autoridades civis do reino, se fizeram ouvir durante esses meses de pânico como 
registou, quase dia a dia, Pero Roiz Soares nas suas memórias, permitirão aludir, 
através da análise dos seus temas, aos conteúdos de uma vasta obra parenética 
que, para além de demonstrar esse «deseo que [tenía] de ayudar las animas y 
tambien la inclinacion y gusto natural» com que desculpava Sebastião de Morais 
a «desonra» de tanto pregar..., sugere bem, quando somada a outros testemun-
hos, a intensificação – quaisquer fossem as razões, e foram várias  – da pregação 
nesses anos da Península Ibérica124.    

Deixemos o Sermão na guerra justa contra os engreses hereges estando 
o Senhor fora do sacrário que pregou em Santos-o-Velho, provavelmente nos 
começos de Maio em 1588125 quando, numa Lisboa abarrotada de «soldadesca 
estrangeira que estava alouyada polas casas dos pobres donde faziam mil insultos 
cada dia»126, depois de benzidas as bandeiras, «começarão logo a ayudarse todos 
dos sufragios devinos comesando a pedir misericordia com devotas oraçois e 
procisois» e pregações127, isto é, as manifestações da piedade pública que «O 
Prudente» tinha recomendado128. Além de ser, como dissemos, um texto de difí-
cil decifração, não é mais que um breve resumo de um sermão de que nunca 
saberemos os contornos precisos. Sem cair em processos de intenção, podere-
mos sempre perguntar-nos se à hora de o resumir, não teria Inácio Martins, face 
ao desastre da «Invencível», mitigado as suas esperanças numa vitória dos que 
pareciam providencialmente destinados a vingar a religião católica e o reino 

123 José SIMÓN DÍAZ, Jesuitas de los siglos XVI y XVII: escritos localizados, Madrid, 
1975, 346-347 (nºs 1518-1523), descreve e localiza as várias edições autónomas desta obra que, 
como assinala o mesmo autor (340, nº 1494) foi também publicada em Las obras del P. Pedro de 
Rivadeneyra agora de nuevo revistas y acrecentadas (Madrid, Viuda de Pedro de Madrigal, 1595); 
Carlos GÓMEZ-CENTURIÓN, La Invencible y la empresa de Inglaterra, ed. cit., 78-82.  

124 José MARTÍNEZ MILLÁN, En busca de la ortodoxia: el inquisidor general Diego de 
Espinosa in José MARTINEZ MILLÁN (Dir.), La corte de Felipe II, Madrid, 1998 (2ª ed.), 189-
228 (212-213).

125 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3501, fl. 298v.
126 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 244. 
127 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 250-251.
128 Carlos GÓMEZ-CENTURIÓN, La Invencible y la empresa de Inglaterra, ed. 

cit., 59-60.
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de Filipe II das «injúrias» dos hereges ingleses129 e assim apressar a chegada 
desses «tempos» em que, como escrevia em 1573, por meio da Companhia, se 
havia de dar a restauração do catolicismo em Inglaterra130... Se comparada com 
a Pedro de Rivadeneira a sua moderação teria sido notável, pois, em lugar de pôr 
o acento num «providencialismo de via estrecha» – a classificação é de D. José 
Tellechea131 –, terá acentuado, desde a abertura do sermão, que omnia in futurum 
reservatur incerta... e que, consequente, porque já se viu que «muitos vencerão 
a muitos, e muitos a pouquos, e pouquos a muitos», «a victoria não está nas 
mãos dos reis da terra»... Para além disto, nada mais há que «pedir, merecer 
e agradecer»... O resto do sermão não passa de uma glosa de citações vetero-
testamentárias – nem sempre correctamente referidas quanto à sua localização 
no texto bíblico132 – destinadas a justificar esse aguardar da vontade de Deus e, 
entretanto, o cumprimento da sua lei, de acordo com o «contracto solemne que 
Deos fez com os catholicos desde o principio do mundo: Guardai minha ley, 
guardarvos eo a vos». 

129 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 234-251, desde uma perspectiva superlativada 
pela sua visão anti-castelhana e pelo acumular de sinais e profecias, traz um bom rol das «injúrias» 
– o termo aqui é de P. de Rivadeneira – que faziam os «hereges ingleses» que, pelo que a Portugal se 
refere, controlavam o movimento da barra de Lisboa e de grande parte da costa, o que, juntamente 
com o número de soldados que cada dia chegavam para a «jornada de Inglaterra», fazia subir enor-
memente os preços... Pelo menos, e não o custa a crer,  assim o percebeu o memorialista. 

130 Inácio MARTINS, Carta (21.9.1573) aos «Mui reverendos em Christo Padres e charissi-
mos Irmãos», BGUB., ms. 584, fl.195r-198v: «De modo que por bondade de Deos Nosso Senhor a 
Companhia em Alemanha he restauradora da fee, reformadora dos costumes, e ama das religiões e 
o mesmo prazendo a Nosso Senhor se pode esperar por tempos em Inglaterra. O Padre Eliseu ingres 
que com dous seus irmãos entrou na Companhia me disse que esta hum collegio em Inglaterra na 
Universidade de Oxonia cidade principal o qual collegio he nuy sumptuoso e bem dotado aonde se 
podem criar 200 da Companhia diz que ia tem o nome porque se chama Collegio de Christo e que 
parece que Nosso Senhor o ade entregar por tempo a Companhia».   

131 José Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS, «Pórtico a una reedición» in Pedro de RIVA-
DENEIRA, Tratado de la tribulación, ed. cit., V.

132 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3501, fl. 298v: Como se poderá verificar na 
tentativa de leitura que propomos em apêndice, a citação diligam te Domino fortitudo mea prae-
cinxisti me virtute ad bellum não pertence ao Ps. 19 que está correctamente citado antes, mas, sim, 
ao Ps. 17, 1, 33, 34 (com alguma variante, como ocorre muitas outras vezes: ad bellum por ad prae-
lium, por exemplo); a citação Deus auribus nostris audivimus et patres nostri annuntiaverunt nobis 
opus quod opertus es. Non in brachio suo possederunt terram sed dextera tua et illuminatio vultus 
tui quoniam complacuisti in eis é uma «construção» que remete para o Ps. 43, 1, 4 e não para o Ps. 
42., lapsos certamente devidos ao transcriptor. (Penhoradamente, agradecemos, uma vez mais, aos 
Profs. José Marques e Pedro Tavares a paciência, que só a sua mestria permite, com que nos ajuda-
ram na decifração deste e de outros textos).   
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De qualquer modo, depois de 1588 os ataques ingleses, explorando, algu-
mas vezes, o apoio concedido ao Prior do Crato, tornam-se mais frequentes e 
Pero Roiz Soares nas suas memórias, oferece, mesmo que descontemos alguma 
deformação própria de quem recorda, uma impressiva visão do que foi o aden-
sar-se, ano a ano – com um momento crítico em 1589133 –, do pânico aos ingle-
ses até 9 de Julho de 1596, dia em que a Lisboa «veyo nova serta como fora a 
armada dos imigos dar a Cadis... a mais importante cousa que ellRey tem em 
Espanha»134, o que, naturalmente, desencadeou todo um esforço defensivo  – 
nem sempre bem conduzido, no juízo de Roiz Soares – na capital do reino, tanto 
que «aos 25 do do dito mês estava ya toda Lisboa trincheirada da banda do mar», 
pois todos «cuidavão e tinhão por serto virem os ingreses»135. Compreende-se 
que se tivesse mandado «nestes dias desençerar o Santissimo Sacramento nos 
mosteiros e igreijas cada dia num por ordem onde avia pregassão yncitando o 
povo a defensão do Reino...»136. Quando «a 28 do dito mês veyo nova como os 
ingreses entrarão em Faro e o saquearão deribando e queimando muita parte 
delle e ao derradeiro do dito mês vierão coreos como ficavão defronte de Lagos 
com detreminassão de o cometerem...»137, Lisboa, a braços com falta de alimen-
tos e , consequentemente, com a «grande carestia que nella hia»138, presumindo, 

133 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 288-290 em que, com os ingleses já em Alva-
lade, recorda o «tumulto» da fuga de «os que se temião não hiam parar senão na Beira de feisam que 
o naofragio disto e o tumulto desta cidade he escusado escrevelo de todo porque não ha papell que 
avonde pois se escrevera da fogida dos fidalgos aqui vos digo que ouvera custura para hum anno 
[...] outros que com vergonha não podiam fazer o mesmo por acompanharem o cardeal [Alberto] 
tinhão seus cavalos e bargantins prestes a destra pera se acolherem para onde lhe milhor diçesse a 
ventura de maneira que o medo era tanto que fazia espanto em todos des do grande ate o pequeno 
e ver juntamente o despeio dos mosteiros das freiras doudivelas e santos e santa clara foy hum dos 
mores espectaculos do mundo para ver e aver doo...».       

134 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 327.
135 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 329.
136 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 330.
137 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 332: Alberto IRIA, O Algarve sob o domínio 

dos Filipes in Congresso do Mundo Português, VI (1940), 293-310 aponta (292-297) que, chega-
dos a 23 de Julho, os ingleses, depois de saquearem e incendiarem a cidade, partiram a 27, o que, 
confirmando os dados do memorialista, sugere ainda a dificuldade das comunicações e a angústia 
colectiva que decorria de tal situação.

138 A expressão pertence a Pero Roiz Soares, mas quer aos seus confrades quer a outros que 
o ouviam lembrava essa carestia e consequente fome Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 
3502, fls. 498r-501v: «Reformemonos na pobreza, maxime neste anno que não ha pão e comemos 
no refectoreo o sangue dos pobres...»; id., «Dom.13 [post Pentecostem], fl. 329v-334v: «Irmãos, 
neste anno de tanta pobreza vos encomendo que que pregunteis na rua e freguesia se ha algum des-
emparado...»; «...este anno de 1596 em Portugal: fome custou o centeo em certas partes de Portugal 
a quatrocentos e quarenta...».  
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à vista da armada inglesa no cabo de S. Vicente, que «com muita serteza que 
vinhão para esta çidade para o que se mandou logo botar bando», era quase uma 
cidade aberta tomada, outra vez, pelo pânico... E em 6 de Agosto, «foy o temor 
mor que nunca avendo entre todos os que tinhão posses terem prestes suas postas 
para fogir asy por mar como por terra porque na verdade na defensam se podia 
ter muito pouca confiansa porque como era gente opremida e escandalizada e 
sem paga não se devia fazer muita conta dela pelo que cada hum procurava ter 
sua colheita serta e prestes com ordem serta para isso de remos e ferraduras»139... 
Repetia-se a fuga de fidalgos e plebeus de 1589 que, como vimos, tão severa-
mente criticou Roiz Soares140... quem, agora, em face da retirada dos ingleses 
sem terem atacado a cidade, comenta ainda: «mas lembrouse Deus da sua Igreia 
e dos pobres que não tiverão com que se por em salvo ficandose na çidade a 
mingoa de não terem com que...»141. Mas desde fins de Setembro de 1596, diante 
da chegada de novos contingentes de soldados castelhanos que se embarcavam 
para «sertos portos de França que senhoraços tinhão vendido a ellRey» de Cas-
tela, pelo que o Francês «se ligou com Inglaterra fazendo logo grandes armadas 
contra Espanha», voltava o temor, pois «comesando de vir cartas e novas que o 
ano que vinha verião ca ter connosco grandes poderes e desta maneira andava-
mos ca dia com o olho sobre o hombro e com o fato as costas indo as novas cada 
dia em cresimento dos grandes aparelhos que nas ditas partes do norte se faziam 
e apersebião contra este reino...»142. 

139 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 333.
140 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 290, 292.
141 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 333.
142 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 336-337; nesta conjuntura de preparativos 

para a defesa de Lisboa e de temores desempenhou um papel de relevo na tranquilização da cidade 
e dos seus Governadores, especialmente de Miguel de Moura, o «Beato» António da Conceição, 
como chamamos a atenção em Um «beato vivo»: o P. António da Conceição,C.S.J.E., conselheiro e 
profeta no tempo de Filipe II in Via Spiritus 5 (1998), 13-51. Note-se, tendo presente o que escreve-
mos em nota acima, que Miguel de Moura, grande amigo de Fr. António da Conceição, o era tam-
bém, segundo Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 414, de Inácio 
Martins, tendo-se empenhado em alcançar de Roma «certos jubileus para todos os que em certos 
dias vizitassem a capella da Senhora da Doutrina» em S. Roque, concessões que «vieram ja depois 
da morte o Padre Mestre Ignacio, e a sua publicação  se fez no anno de 1599...». Todo um círculo 
de amizades e mútuas admirações espirituais a explorar nos finais do século XVI em Lisboa – Luis 
de Granada, Inácio Martins, «Beato» António da Conceição e até esse Miguel de Moura, amigo de 
profetas e ávido de relíquias, cuja mulher, D. Beatriz da Costa, que, a estarmos pelo que conta Fr. 
Bernardo da CRUZ (Chronica d’El-Rei D. Sebastião, I, 37, Lisboa, 1903, 146-147) e repete José 
Pereira BAYÃO, Portugal cuidadoso, e lastimado..., ed. cit., 3, 26, 404, costumava fazer o presépio. 
Há, porém, que anotar que Miguel de Moura contraria neste ponto a versão que dá o cronista sobre 
o momento em que, pela explosão dos armazéns da pólvora à Pampulha, a derrocada das casas em
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Ainda que dele poderemos vir a precisar algum dado relevante que nelas 
ecoe, é no contexto que acabamos de evocar que se inscrevem as cinco pre-
gações de Inácio Martins e convem acentuar quanto nesse contexto pesaria, para 
o adensar e dramatizar, a conotação dos ingleses como agressores e hereges 
– desobedientes ao papa..., súbitos de uma rainha excomungada..., negadores 
dos sacramentos católicos..., profanadores de imagens e objectos do culto..., 
desafiadores do Rei Católico..., propagandeados vencedores de uma «armada 
invencível» que, precisamente, tinha largado dessa Lisboa que agora ameaça-
vam143..., carregando a culpa da morte de uma rainha católica, Maria Stuart144..., 
temas (e razões) que o Padre Rivadeneira, com «inegable oportunismo político 
e ideológico», largamente explorava na Historia Ecclesiastica del Scisma del 
Reyno de Inglaterra145 – e, mais ainda, apoiantes armados de um pretendente 
ao trono português que, poucos portugueses146, e nenhum dos grandes, quaiquer 
fossem as razões, abertamente apoiavam147. 

Os cinco sermões, pertencentes todos ao mesmo códice, estão todos data-
dos de 1596, mas não estão copiados pela ordem em que foram pregados, pelo 
que há que tentar estabelecer uma cronologia mais precisa que  permita lê-los 
sequencialmente por referência ao contexto social que acabamos de evocar. O 
primeiro, uma concio ad patres em S. Roque, transcrito quase no fim do volume, 
está datado «1596 mense Julii quando os engreses tomarão Cales e se temia vie-

que se encontrava, surpreendeu, soterrando-a, D. Beatriz, pois, segundo o Escrivão da Puridade e 
Secretário de Estado, sua mulher estava vestindo uma imagem da Senhora da Conceição e não as 
figuras do presépio como apontam os dois cronistas referidos (Miguel de Moura, «Memoria de fun-
dação do Mosteiro de Sacavém» in Francisco de Sales Mascarenhas LOUREIRO, Miguel de Moura 
(1538-1599. Secretário de Estado e Governador de Portugal ed. cit., 588). Aceitemos, contudo, que 
a versão de Fr. Bernardo da Cruz poderá indicar uma versão que corria em face de uma devoção 
conhecida dessa senhora que acabou os seus dias no mosteiro de Nossa Senhora da Conceição de 
clarissas que, com seu marido, fundou em Sacavém e que, a ser assim, pode fornecer um dos mais 
antigos tesmunhos sobre o costume de fazer o presépio em Portugal.     

143 José ALCALÁ-ZAMORA Y QUEIPO DE LLANO, La Empresa de Inglaterra (La 
«Armada Invencible»: fabulación y realidad), ed. cit., 55, 61 expõe as razões por que, verdadeira-
mente, foram os holandeses, e não os ingleses, os triunfadores da «felicísima armada».

144 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 235.
145 Carlos GÓMEZ-CENTURIÓN, La Invencible y la empresa de Inglaterra, ed. cit., 62.
146 Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus na Assistência de Portugal, 

ed. cit., II, 2, 442, 443 assinala – e é justo reconheccê-lo – para estes tempos de 1595 e 1596 alguns 
jesuítas, alguns simples estudantes, que se declaravam contra Filipe II e a favor do Prior do Crato, o 
que, por razões óbvias como exigia o próprio rei, não podia passar sem castigo. 

147 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 293: «o que mais de verdade sentendeo depois 
[da partida dos ingleses em 1589] foy que alguns tinhão escrito ao snõr Dom Antonio que tamto 
que elle viesse se deitariam muitos com elle e por essa causa desembarcou em Peniche e vendo que 
ninguem se hia a elle em todo este tempo desesperou e se foy».
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ssem a Lisboa»... O segundo, proferido em Santa Catarina, «estando o Senhor 
fora no ano de 1596 quando os engreses tomarão Caliz e Faro e se temia que 
viessem a Lisboa», deve poder datar-se dos fins desse mês de Julho ou dos pri-
meiros dias de Agosto, pois, como vimos, ordenaram as autoridades «nestes dias 
desençerar o Santissimo Sacramento nos mosteiros e igreijas cada dia num por 
ordem onde avia pregassão yncitando o povo a defensão do Reino...». O terceiro, 
sem indicação de templo, foi também pregado «anno 1596 quando os engreses 
hereges derribarão as igrejas e despedacarão as imagens em Calix e Faro», mas 
por uma referência do próprio pregador – «estamos infra octava Assumptionis» 
– poderá datar-se mais precisamente de entre 7 e 14 de Agosto desse ano. O 
quarto, igualmente sem indicação de templo, tudo indica que foi pregado na 
igreja em que, «o anno 1596 quando os engreses tomarão Caliz e Faro», se cele-
brava a festa de S. Bartolomeu a quem, com explicitas e exploradas referências 
à iconografia da sua imagem, está dedicado esse sermão. Será, por isso, possível 
propô-lo pregado em 24 de Agosto. O próprio final do sermão parece até indicar 
um certo «soulagement», pois o pregador alude a que o perigo de um ataque imi-
nente, por então, já teria passado: «e para o anno se ca tornão, matai nelles...». 
Do quinto, o mais longo, apenas se nos garante que se pregou «no anno 1596 
que os ingreses tomarão Caliz e Faro»148 e pode dizer-se já uma recapitulação e 
aproveitamento das circunstâncias dos perigos das passadas ameaças – «Guerra, 
bem a viste, pusestevos todos em armas» – para pregar sobre as «ligações peri-
gosas» da heresia e da moral. De qualquer modo, o simples enunciado das cir-
cunstâncias em que foram proferidos apostas pelo pregador aos seus primeiros 
textos é bem significativo desses dias em que pânico e ansiedade –  «quando se 
temia»..., «quando se temia»... – andavam de mão com os esforços de cada qual 
em prever o melhor modo de defesa ou de fuga diante dos «herejes engreses» 
que tudo parecia indicar que iam mesmo avançar sobre Lisboa... 

Em relação ao género que os define quer do ponto de vista do público 
a que se destinam quer das consequentes e específicas finalidades que se pro-
põem, os cinco sermões dividem-se entre a concio ad patres e o vulgar sermão. 
Salvaguardada qualquer adaptação determinada pelas circunstâncias de tempos 
e lugares, em linhas gerais, a primeira, que em outras ocasiões vem registada 
como «prática aos padres seus irmãos» ou, sendo o caso, «prática aos padres e 
irmãos», deverá corresponder ou ao sermão que nas casas professas com ele-
vado número de membros – e era o caso de S. Roque – tinha lugar depois do 
jantar ou à exortação que nas tardes de sextas-feiras ouviam os jesuítas sobre um 

148 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fls. 498-501; 280-283; 324-329; 137-
140; 329-334, respectivamente.
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ponto da sua vocação149 como poderia ser o caso da concio de Inácio Martins ad 
fratres  proferida em S. Roque em 1592150 em que comenta a famosa carta de 
Inácio de Loyola aos padres e irmãos de Portugal sobre a obediência151 ou de outra 
sua Pratica de obediência152 ou ainda uma Pratica de silencio153. Embora nesta 
concio de fins de Julho de 1596 haja uma referência explicita ao refeitório, não é 
ela suficiente, ao contrario de outras154, para nos dar garantir que foi esse o lugar em 
que foi proferida. Nela, como veremos, há, como em muitas outras, além do apelo 
ao aperfeiçoamento da vocação de cada qual e ao aprofundamento da unidade 
entre todos os membros, recordações de alguns companheiros ou gente de grande 
virtude já desaparecidos, ainda que lhe faltem, como em uma de de 1591155 ou 

149 John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 395. Será ainda interessante notar que 
entre as pregações de Inácio Martins vêm uma «Pratica da obediencia» (BNL., Cod. 3503, fl. 243v-
248r) e uma «Pratica de silencio» (BNL. Cod. 3502, fl. 453r-455v) que deverão corresponder a outro 
género de exortação que, segundo John O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 389.

150 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fls. 515r-518r. (Apêndice II).
151 Ignacio de Loyola, «A los padres y hermanos de Portugal» (Roma, 26.3.1553) in Obras 

Completas, ed. cit., 806-816.
152 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3503, fl. 243v-248r.
153 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 453r-455. Cremos que tais «práticas» 

deverão corresponder a outro género de exortação que, segundo John O’MALLEY, I primi gesuiti, 
ed. cit., 389, ouviam, uma vez por mês, os membros da Companhia, feita pelo superior ou, por 
delegação sua, por um padre da casa; Francisco HENARES DÍAZ, Fray Diego de Arce. La oratoria 
sacra en el Siglo de Oro, ed. cit., 454 para quem, com alguma razão, «la inmensa mayoría de esse 
océano predicable, en España, se desarrolla gracias a un subgénero de la oratoria sacra llamado 
homilía», nas páginas que lhe consagra, não pôde atender à especificidade desta manifestação ora-
tória da Companhia, o que, por sua vez, permite lembrar as especificidades de géneros, subgéneros, 
temas, públicos, etc., que qualquer estudo de re oratoria sacra deverá ter presente.

154 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 6271, fl. 433r onde vem o sermão sobre Santa 
Sinforosa e os seus sete filhos feito «no refeitorio em S. Roque 1591 em honra de hum braco seu 
que temos». A relíquia em causa que não foi das que ofereceu D. Juan de Borja à igreja da casa 
professa de S. Roque, talvez tenha sido uma das que Mestre Inácio Martins logrou na sua passagem 
por Treveris, «chamada santa não soo polas muitas reliquias e lugares santos que nella há, mas 
principalmente porque toda aquella cidade olim foi martyrizada por Christo...», onde viu muitas, 
mas não as duas principais («hum grande e grosso cravo dos de Christo nosso Senhor e a tunica 
do mesmo Senhor sobre que se lancou sortes ao pe da cruz»), donde trouxe «para Portugal bom 
quinhão de reliquias», como lembra na sua carta aos Padres e Irmãos datada de Anvers, 21.9.1573, 
cujo o precioso autografo talvez seja o que se conserva na BGUC, ms. 584, donde citamos. Na 
mesma Biblioteca (Ms. 505), há, como lembramos, uma cópia (séc. XVIII?) da mesma carta, mas 
nem sempre muito fiel.  

155 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 415r-418v («Pregação aos irmãos. 
Vespora de São Pedro e São Paulo, em S. Roque, 1591») em que recorda a moderação da Regra que 
«Deos inventou e meteo na mão daquele beato padre Micer Inacio» que «quase não obriga nem a 
pecaado nem a culpa» e a «charidade na obediencia no amor do desprezo» que unia «no principio 
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em outra 1592156, evocações da história do Padre fundador e dos primeiros jesui-
tas..., dos seus companheiros em Sanfins... e até críticas a  não só a abusos de 
certos objectos – os óculos, por exemplo... –, mas também a novidades que se 
íam introduzindo nas fórmulas de tratamento entre os membros da Companhia... 
Os segundos, destinados a um público menos específico, naturalmente exploram 
o contexto social para incitar quer à defesa contra os «agressores hereges» quer, 
através de um autêntico «agere contra» os  pecados e impiedades dos «here-
ges ingleses» – desobediência..., falta de sacramentos, desrespeito a imagens 
e sacerdotes, etc. –, à prática mais perfeita das virtudes e piedade católicas. 
Curiosamente, também por eles perpassam tanto as recordações de Inácio Mar-
tins – relíquias que viu..., testemunhos de milagres que leu ou copiou no próprio 
lugar onde se deram..., notas que se diriam arrancadas das suas cartas – como 
as suas críticas a pecados públicos e privados..., sugestões de má administração 
da Justiça, ou ainda a exaltação das obras de misericórdia para com pobres e 
presos... Evidentemente, sob o favor do contexto, os hereges nas suas diversas 
modalidades antigas – sobretudo cristológicas e eucarísticas – e modernas..., 
a obrigação de evitar o contacto com os hereges..., os castigos que da «ira de 
Deus» se podem esperar – sem que lhes faltem alguns tons de apocaliptismo – e 
que anunciaram quer alguns membros da Companhia (Leão Henriques, Luis 
Gonçalves da Câmara) quer um Simão Gomes – o célebre «sapateiro santo» que 
refere explicitamente –, são temas que cruzam quer a concio ad patres quer os 
sermões propriamente ditos... Todos eles, porém, estão povoados de citações 
bíblicas – o contexto parece ter favorecido o seu apelo mais constante ao texto 
do Velho Testamento –, de S. Jerónimo... e, com muito menos relevo, de S. 
Tomás, de S. Boaventura, do Pseudo-Dionísio157 ou das crónicas franciscanas..., 
sem que, aparentemente, a sua erudição se tenha preocupado muito com os 
níveis culturais dos seus ouvintes.... Se, a julgar pelo sermão que lhes pregou, os 
presos  o ouviram discorrer pelos cinco actos de uma tragédia – correspondentes 

[em que] comecou com dez padres de varias nacões» como se lê «na bula primeira de Paulo 3º anno 
Domini 1540» dirigida aos «dilecti filii Ignatius de Loiola, Petrus Faber, Jacobus Lainez, Clau-
dius Jaius, Paschasius Broet, Fraciscus Xavier, Alphonsus Salmeron, Simon Rodericus,  Johannes 
Coduri, Nicolaus de Bobadilla...».

156 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 515r-518r (Concio ad fratres, em S. 
Roque, 1592), evocações que ainda viremos a utilizar.

157 Inácio MARTINS, «Charta... pera o Padre Miguel de Sousa do resto do caminho de 
Roma .s. de Anvers tee Hespanha», Coimbra, 23.4.1574, BPE. Cod. CX/1-17, fl. 14v recorda: «Duas 
legoas de Paris em o mosteiro de Sam Dinis aonde se coroam e enterram os reis de França, vi a 
cabeça de Sam Dinis, e o calis com que celebrava, e a escrevaninha com que escrevia, e estaa ali 
tambem o livro de Coelesti hierarchia escrita de mão em greguo, o qual dizem que elle mesmo 
escreveo de propria mão...».
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a outras tantas desordens do mundo – e pelos assasinatos de Salomão158... Certo 
é que, a julgar pelas suas notas, não lhes citou textos em latim nem se referiu 
a Aristóteles... Gostaríamos de esperar que este quadro geral se viesse a reve-
lar suficiente para nele poder ver inscrever-se uma análise mais pormenorisada 
de alguns temas organisada em forma de um discurso que, partindo da reação, 
violenta, por vezes, aos hereges ingleses, se destina verdadeiramente a apelar à 
conversio cordis de cada qual. 

Naturalmente, os hereges – e não apenas os ingleses – dos seus dias que, 
como resulta de cartas suas de 1573 e de 1574, tanto o impressionaram durante 
a sua passagem pela Alemanha159 e por França160 – e nem sempre tão negativa-

158 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 6271, fl. 184-186v : «estai attentos. E vereis 
aqui hüa tragedia de cinco actos das desordens do mundo...»; «Salamão mandou matar a Ado-
nias»...

159 Inácio MARTINS, «Carta aos mui reverendos em Christo Padres e charissimos Irmãos», 
Anvers, 21.9.1573, BGUC, ms. 584, fl. 196v: «E ao Conde Palatino não faltão amoestações do ceo. 
Contavão os padres que a 20 de julho deste anno de 73 aconteceo que estando o Conde com seus 
conselheiros em claustro pleno tratando do meio como os de sua secta não tratassem com catholicos 
porque não tornassem à fee catholica, subitamente entrou o demonio em hum dos principaes e ainda 
agora esta endemoninhado e daí a tres dias estando o mesmo Conde Palatino na sua igreja pera 
cantarem conforme a sua secta hum moço nobre começando a cantar subitamente caio morto de 
morte subinanea...»; fl. 197: «De Maguncia quisera ir a Colonia mas não pareceo aos Padres porque 
passão em redor de Colonia muito perigo os Hespanhoes...»; fl. 197v: «Em Espira aconteceo avera 
pouco mais de hum anno que hum grande pregador dos hereges  de ler hum livro que hum dos nossos 
compos morreo. Porque como dia de Corpus Christi o hereje pregasse muitas blasfemias o Reitor da 
caza de Espira no mesmo dia em a see lhe refutou toda a pregação e encomendou ao povo que lesse 
confessionem Augustinianam contra Augustanana que aly virião por lugares de santo Augustinho 
refutados e condenados todos os erros que aquelle dia ouvira. O herege que presente estava pedio 
aquelle livro emprestado e vio nelle tam clara verdade da fee que logo desmaiou e de confusão e de 
tristeza logo adoeceo e nas oitavas da mesma festa bramindo como hum leão morreo. Indo hüa pes-
soa pedir o livro que avia emprestado disse a mulher do hereje tomae tomae: esse livro matou meu 
marido os Jesuitas matarão meu marido» [o sublinhado é nosso para assinalar que é de outra letra 
(mais recente?)]; John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 298-311 apresenta uma evocadora 
síntese das reacções e diversos tipos de apostolado que paulatinamente os jesuítas foram praticando 
em Colónia até à morte (1597) de Pedro Canisio e que pode fornecer elementos de comparação para 
a visão esperançadora que Inácio Martins alimenta na sua carta sobre a «recuperação» da Alemanha 
para a fé católica.       

160 Inácio MARTINS, «Charta... pera o Padre Miguel de Sousa do resto do caminho de 
Roma .s. de Anvers tee Hespanha», Coimbra, 23.4.1574, BPE. Cod. CX/1-17, fl. 15v recorda que, 
tendo conseguidos altar e paramentos para celebrar num lugar entre Poitiers e Bordeus, foi a missa 
não só ouvida pelo Duque de Medinaceli, em cuja companhia viajava, mas também de todos os que 
o acompanhavam e ainda: «tambem a gente do lugar concorreo espantandose de fazer tanto caso da 
missa. E tinha rezão de se espantar porque naquelle lugar he nos mais de Putiers tee Burdeus todas 
as igrejas estavão no chão...».
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mente161 que o impedissem de ver na Alemanha o grande futuro da Companhia162  
–, recebem em 1596 uma atenção especial. Partindo da reiterada certeza que se 
dirige a católicos que têm fé e estão dispostos a morrer por ela163, Inácio Martins 
alerta não só para as impiedades desses «herejes de Inglaterra» que, «zomba-
dores escarnecedores das cousas dos catholicos», sem falar de Cadix, em Faro 
«derribarão treze igrejas, espedacarão as imagens e dos retavulos mesa pera 
comer e dos ornamentos da igreja fizerão das estolas ligas das calcas»164 –, mas 
também para a subversão da ordem religiosa e social católica – «desprezam os 
reis catholicos, e papa e prelados»165  –, sem esquecer os seus erros de fé – «blas-
femão da magestade divina do Santissimo Sacramento»166 –, dessa fé que, antes 
de mais, era o que pretendia tirar «o exercito do herege engres e outras nações 
que qua veio este anno»167. No fundo, os ingleses não passavam de agentes do 
Demónio, que, por vários modos que o pregador vai cuidadosamente expondo 
– «tentações claras»..., «imaginações de blasfemia»..., «argumentos sutis de 
letrados»..., «tiranos»..., «o Antichristo e seus vassalos»168 – não pretendia mais 
que «meter a heresia em Espanha», quer dizer, fazer-lhe perder a fé, já que, para 
além de fazer «confessar publicamente que Christo he verdadeiro Deos», «a fee 
faz honrrar a Deos propriamente, faz adorar a Deos e os sanctos, edificar igrejas, 

161 Inácio MARTINS, «Carta aos mui reverendos em Christo Padres e charissimos Irmãos», 
Anvers, 21.9.1573, BGUC, ms. 584, fl. 196v: «Partindo de Spira passamos pelas terras do Conde 
Palatino e fesnos Nosso Senhor muitas merces que nenhum herege nem no caminho nem nas esta-
lajes nos molestou com rezarmos nossas horas a vista de todos. Antes em todas as estalajes fomos 
mui bem recebidos com em todas nos conhecerem por catholicos e da Companhia. E não he para 
espantar porque ja estão enfadados de seus erros...».   

162 Inácio MARTINS, Carta sem data (1574) escrita aos «Muito Reverendos em Christo 
Padres e charissimos Irmãos» de Coimbra (BPE., Cod. CIX/2-13, fl. 99r): «São os nossos padres 
de Germania de grande scientia, humildade, milagre dos tres que desejava o nosso Padre Ignacio na 
Companhia, e ia cuidei algüas vezes que quando a Companhia descair e retroceder em Espanha que 
se achará em Alemanha a sua perfeição...».     

163 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 280r-283v: «Gracas a Nosso Senhor 
sois catholicos e tendes fee que confessareis te morrer por ella»; BNL. Cod. 3502, fl. 329v-334v: 
«Nesta materia [a resistência e falta de contactos com os hereges] sois catholicos, estais bem...». 

164 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 280r-283v, visão que repete no ser-
mão de S. Bartolomeu: «O de Calix deixo. Em Faro derribarão treze igejas, espedacarão as imagens, 
profanarão os ornamentos e das estolas e manipolos fizerão ligas das calcas» (BNL., Cod. 3502, fl. 
137r-140r).

165 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 324r-329r; Cod. 3502, fl. 280r-283v: 
«trazem bandeira alevantada contra o Santissimo Sacramento, contra o papa, contra os sacerdotes e 
religiosos, contra as igrejas, contra as imagens».

166 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 280r-283v.
167 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 324r-329r.
168 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 280r-283v.
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arvorar cruzes, ornar altares, venerar o papa e sacerdotes»169... Aliás, mesmo que 
se nos depare um «hereje que não nega a Deos, mas que tem hum erro contra 
o que diz a Escritura ou contra os concílios, v.g. confessa a Christo e o Santo 
Sacramento, mas diz que non se hão de honrrar as imagens dos sanctos... », há 
que tê-lo – a negação de Deus é o peccatum maximum170 – «por moor peccador 
que Caim e Lucifer, porque faz do Spirito sancto mentiroso». Não é «o Spirito 
Sancto que reside nos concilios» que, como em Nicea e em Trento, decretaram 
a veneração das imagens? Não foi «o Spirito Sancto o que fez a Escritura» onde 
igualmente se as manda honrar?171 Logo, o hereje faz Deus mentiroso e, como 
tal, «injuria a Deos na pessoa», quer dizer no seu própria essência. Por tudo isto, 
há não só que evitar todo o contágio com herejes172 – «os pessimos são os deste 
tempo» –, mas combater «varonilmente» – um adjectivo que, como veremos, 
vai mais além da força de ânimo... – esses «herejes engreses» que «são as fezes 
de toda a maldade»173. Ainda que, sob o ponto de vista teológico174,  Inácio Mar-
tins desenvolva um pouco mais o conceito de heresia e as suas implicações, é 
nesta moldura que tentaremos uma breve análise de alguns aspectos destes ser-
mões contra os «engreses herejes», procurando perceber não só a funcionalidade 
de alguns temas que elaborou para esse combate, mas também, concomitante-
mente, as implicações de que os revestiu para a renovatio cordis de todos e cada 
um dos seus ouvintes. 

Dirigindo-se a católicos de quem louva a «fee invencivel», o pregador, 
naturalmente, não se assume como controversista – embora utilize algum argu-
mento que alguns controversistas da Companhia, seus contemporâneos, utili-
saram175 –, mas, com os matizes de apologética ditados pelas circunstâncias176, 

169 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 324r-329r.
170 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 329v-334v.
171 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 329v-334v.
172 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 324r-329r: «Este apartamento de 

maos nos ensina a Sacratissima Virgem N. Senhora (estamos infra octavam Assumptionis) da qual 
diz S. Hieron: ascendente Domino cum quibus vacat Maria? Semper cum apostolis fuit quosque 
dispergunt? Cum senatoribus coeli in magisterio Spiritus Sancti».

173 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 280r-283v.
174 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 324r-329r estabelece como «o carac-

ter baptismal he hüa marqua divina hum sinal das ovelhas de Christo que o Spirito Sancto imprime 
no entendimento do baptizado e he hüa participação no sacerdocio de Christo com que hum homem 
fiqua habilitado para receber os sacramentos da igreja e distinto e separado dos infieis, de sorte que 
o caracter baptismal diz distinção de maos e applicação ao culto divino» .

175 Fraçois LAPLANCHE, Réseaux intellectuels et options confessionelles entre 1550 et 
1620 in Les jésuites à l’âge baroque, ed. cit. 88-114 (95-114). 

176 Roberto RUSCONI, Gli ordini religiosi maschili dalla Contrroriforma alle supressioni 
setecentesche. Culura, predicazione, missioni in Mario ROSA, Clero e società nell’Italia Moderna, 
ed. cit., 220-221.  
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como expositor, pela positiva – bem de acordo com recomendações de Inácio 
de Loyola, nem sempre facilmente exequíveis177, como era o caso agora – da 
doutrina católica sobre a Eucaristia e a veneração das imagens. Dois aspectos 
doutrinários em que, glosando Mestre Inácio, se levantavam bandeiras contrá-
rias e que, por isso, se prestavam a uma exposição dramatizante e palpável no 
«horror» das próprias consequências desvastadoras que o pregador patenteava 
ao lembrar que esses «herejes crueis» só «em Faro derribarão treze igrejas, espe-
decarão as imagens, profanarão os ornamentos e das estolas e manipolos fizerão 
ligas das calcas»178... A cada um desses dois pontos dedicou um sermão. 

Compreende-se que o primeiro, sob tema Caro mea est cibus, fosse dedi-
cado à Eucaristia, mistério em que «os infieis se enleam» por «a hostia consa-
grada parecer hüa cousa e ser outra». «Profetizado» na Lei Velha pelo sacrifí-
cio de Melchisedech e «pintado» no maná no deserto, instituído por Cristo, o 
Santíssimo Sacramento é «manjar de imortalidade». E se o Deus juravit et non 
poenibit eum tu es sacerdos in aeternum secundum ordeinem Melchisedech (Ps. 
109) é, segundo «um doutor», «prophecia » que basta para convencer qualquer 
entendimento, «no estado da Lei da Graça apontou já Deos este mysterio e o 
testeficou abundantemente por apostolos e evangelistas, polos concilios, polos 
martires, polos doctores gregos e latinos, polos fundadores das religiões, por 
milagres que Deos fez em Italia, em Frandes, em França, em Castela, em Por-

177 John. W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 106, 119.
178 Pero Roiz SOARES, Memorial, ed. cit., 312-313 recorda que «em Agosto de .95 veyo 

nova serta de Roma que yndo a proçissam do Corpo de Deos de hum mosteiro levando hum cardeal 
o Santissimo Sacramento em hüa custodia, hum luterano ingres de nassão remetera com a custodia 
e a quebrou e deribou no chão em pedaços; foy prezo e levado a tromentos confessou que tres lute-
ranos ingresses erão saidos de Inglaterra a reseber martirio pola negra çeita e que a elle coubera ir 
aly e que o dia em que fizerão o primeiro Corpo de Deos  onde o Santo Padre levava o Santissimo 
Sacramento remetera para fazer o mesmo ao santo Padre e não pudera romper a guarda e que por 
isso o não fizera antão e do que agora fizera se não arependia; foy condenado que num carro fosse 
pela cidade vivo a queimar com tochas açezas no qual tromento nunca se trosseo nem fes esguar 
nem cousa que demonstrasse doerlhe o tromento antes comesara de cantar te Deum laudamus e lhe 
botarão logo hüa mordassa a cabo do qual tromento o queimarão e mandarão botar toda sua cinza 
ao rio por elle dizer no tromento que guardassem toda sua çinza muito bem que lha verião comprar 
de Ynglaterra por grande preço e assy se foy caminho dos Infernos», notícia importante que, pela 
sua origem (Roma)..., pelas circunstâncias do sacrilégio que, concretamente, revela – durante uma 
procissão..., a custódia solenemente transportada por um cardeal feita pedaços no chão... –, pelo 
número de «mártires» envolvidos...,  pelos pormenores da execução da sentença, pela «obstinação» 
dos «mártires» luteranos – mais precisamente, dos  ingleses luteranos – ajuda a avaliar quanto um tal 
género de notícias contibuiria, ao serem divulgadas e metamorfoseadas, para avolumar o «horror» e  
o temor à «negra çeita» dos «agressores» que, pelas mesmas datas, todos viam que se preparavam 
para atacar Lisboa. 
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tugal»179. Apelando não só a leituras, mas também a recordações da sua viagem 
por Itália e por Alemanha – «Eu a vy e adorei [a hóstia, em Hefel] e tem a ima-
gem do crucifixo»180; «Eu contei em hüa [hóstia, em Bruxelas] sete facadas»181; 
«a historia eu a ly escrita nos livros da capela» [de Daroca]182 –, demora-se a 
narrar, como dados da tradição – um argumento de relevo na defesa do catoli-
cismo face à crítica reformada – uma comovedora série de milagres eucarísticos, 
«narrativas históricas» que os jesuítas utilizaram abundantemente e incorpora-
ram, como, desde outro prisma, ficou aludido, no ensino do catecismo183. São 
milagres que provam – a palavra é sua – a felicidade dos que crêm no Santís-

179 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 280r-283v, ideia que repete logo 
depois: « Poos Deos milagres do Sanctissimo Sacramento em todas as partes notaveis porque quis 
abundar na prova deste Mysterio».

180 Inácio MARTINS, «Carta aos mui reverendos em Christo Padres e charissimos Irmãos», 
Anvers, 21.9.1573, BGUC, ms. 584, fl. 196r-196v conta, quase pelas mesmas palavras, este milagre: 
«Mas pouco he isto para o milagre que vimos dahi a 3 legoas em hum lugar por nome Zephel e que 
na era de 1388 annos o senhor do lugar querendo comungar em a festa da pascoa aporfiou com o 
cura que não lhe desse ostia pequena como aos outros mas lhe consagrasse hüa ostia grande como 
a do sacerdote. O cura constrangido e atemorizado o fez assi e como Deos resiste aos soberbos  e 
aos humildes da graça chegado o tempo em que avia de comungar indo o sacerdote para lhe meter 
o sacramento na boca a terra se furtou dos pes ao que comungava e começando a o comer e tragar 
apegouse ao altar e pedio misericordia humilhandose debaixo da mão poderosa do Senhor ouve 
nosso Senhor misericordia delle e sosteveo a terra o tirarão da cova e fiquarão e estão inda agora 
os dedos impressos no altar, a que se apegou, porque tambem a pedra se abria e entrava a mão por 
ella e sobre a cova esta hüa grande grade de ferro. Eu medi a cova e tem a altura de dous palmos e 
meo e a ostia com aver cento e oitenta e cinco annos que isto aconteceo esta inteira em hüa igreija 
muy sumptuosa e de muita devação e ahi forão as irmãs do emperador a pé desde Eriponte que são 3 
milhas germanicas, que são 4 legoas em Portugal». Será de algum interesse lembrar que esta alusão 
de Inácio Martins condenando os que queriam comungar uma forma grande, como a dos sacerdotes, 
poderá estar em relação com a crítica aos que defendiam – e nesse número entravam alguns cultos 
sacerdotes – que supunham que «a partícula grande era mais sacramental que a pequena», erro que 
se encontra muitas vezes denunciado na Inquisição, como assinala José S. da Silva DIAS, Correntes 
de sentimento religioso em Portugal, Coimbra, 1960, I, 621.      

181 Inácio MARTINS, «Charta... pera o Padre Miguel de Sousa do resto do caminho de 
Roma .s. de Anvers tee Hespanha», Coimbra, 23.4.1574, BPE. Cod. CX/1-17, fl. 13r-14r lembra, 
como «hum dos mais insignes milagres que [viu] em todo o caminho», o sacrilégio cometido por 
judeus em Angia que, tendo roubado uma custodia, «com facas e punhaes» feriram e trespassarão as 
hóstias sacramentadas de que logo correu sangue. E remata: «estão aynda agora as 3 hostias alvas 
inteyras e incorruptas com as facadas que os judeus lhe derão e eu as vi tão de perto que não se metia 
hüa mão travessa entre mim e as hostias e contei em hüa hostia sete aberturas das punhaladas que 
lhe derão...».     

182 Desta história, contrariamente ao que seria de esperar, não há referência na carta (1ª) que, 
em 21.2.1573, escreveu desde Barcelona em que conta a sua passagem por Aragão.  

183 François LAPLANCHE, Réseaux intellectuels et options confessionelles entre 1550 et 
1620 in Les jésuites à l’âge baroque..., ed. cit., 100-101.
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simo Sacramento e, consequentemente, «a infelicidade, a maldade dos que lhe 
fazem guerra» que «à letra são os herejes de Inglaterra», que, além de «crueis», 
são «fraudulentos argumentadores contra a fee com que enganão a gente sim-
ple». Não sabemos se, nesse «Domingo 11 post Pentecostem», os seu ouvintes 
eram só ou principalmente «gente simple» – «o povo» iletrado que havemos de 
encontrar no sermão sobre S. Bartolomeu – dos bairros pobres de Lisboa por 
onde doutrinava, mas sabemos que, retoricamente, lhes perguntou: «Que aveis 
de fazer, irmãos»? Se, dado o contexto do momento e o discurso do pregador, 
a resposta era fácil de descobrir – «Pelejar varonilmente contra estes herejes 
como verdadeiros catholicos, tendes por vos a Deos e os sanctos e os anjos» 
– a prova desta convocação e desta protecção deveria ser também facilmente 
compreensível por gente para quem a conquista era, desde há séculos, um com-
bate contra os infiéis. Se S. Paulo se fazia garante da protecção dos anjos, todos 
sabiam que S. Tiago era padroeiro de Espanha e que, em circunstâncias que o 
relato do pregador aproxima das que se viviam em Lisboa nesses dias – «tendo 
poucos consigo e mouros infinitos» – tinha prometido, no ano 800, a Ramiro 
a vitória dos seus cristãos. «Que aveis de fazer, irmãos?»: «Irmãos, confess-
aivos e comungai: aqui está o ponto: vencer os peccados e antão os imigos e 
antão day nos engreses invocando a Deos e a Santiago», vingando «a injuria que 
fizerão a outra vez que qua vierão: derão a imagem de Nossa Senhora da Guia 
em Cascais vinte e cinco feridas». Se, avivada, por exemplo, pelos números e 
adjectivos da Historia Ecclesiastica do Scisma do Reyno de Inglaterra, esta 
sua recordação das «vinte e cinco feridas» da imagem da Senhora da Guia nos 
leva a actos de  iconoclastia perpetrados pelas tropas inglesas em 1587/1589184 
– um momento de maior violência e pânico que o de 1596 –, a evocação e os 
conselhos centrados na protecção de S.Tiago talvez possam, para além desse seu 

184 Pero Roiz SOARES, Memorial, ed. cit., 238-239 e 290-291lembra o que se temia que 
passasse e o que realmente se passou nos arredores de Lisboa, nomeadamente em Cascais, respecti-
vamente, em 1587 e 1589, mas, a propósito da carta que, em 1587, F. Drake terá escrito ao marquês 
de Santa Cruz «de muitas fomfarrias e atrevimentos alem dos que tinha feitos e mostrados por obra 
por cuia causa se não fallava em todo Portugal e Espanha senão no Draques», não aponta qualquer 
acto de iconoclastia, antes sublinhando que, em 1589, «os ingreses em mosteiro nenhum dos muros 
afora não tocarão nem bolirão em valia de hüa aresta nem em igreja nem en cassa nenhüa che-
gando elles aos muros de Lixboa e sendo senhores de todos os arabaldes...»; Agostinho de SANTA 
MARIA, Santuario Mariano e historia das imagens milagrosas de Nossa Senhora, II, Lisboa, Anto-
nio Pedrozo Galrão, 1707, 30-34 ocupa-se desta capela e da sua confraria, mas nada refere sobre 
o assunto; A. Pinho LEAL, «Cascaes» in Portugal antigo e moderno, II, Lisboa, 1874, 156 não 
aponta qualquer acto de iconoclastia durante o assalto de Cascais em 1589, assinalando apenas que 
da fortaleza os ingleses «roubaram o que lhes pareceu e saquearam a villa». Mestre Inácio Martins 
é, assim, a única referência que encontramos a tal desacato. 
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horizonte tradicional de cruzada que, quase mecanicamente, reaparece ao longo 
do século XVI, ver-se, desse modo, inscrita nos apelos da política papal pro 
extirpatione haeresum que, desde Paulo III, com oscilações e alianças diversas, 
se tentava levar a cabo185, sem, por outro lado, esquecer, neste mesmo quadro, 
a acção missionária de «resistência» levada a cabo pela Companhia de Jesus na 
Inglaterra desses anos com o apoio – nem sempre convenientemente discreto, é 
certo – de gente como essa extraodinária senhora que foi D. Luisa de Carvajal 
y Mendoza186.

Se os «herejes engreses» em Faro «despedaçarão as imagens», «dos reta-
vulos fizerão mesa pera comer» e «das estolas ligas das calças», é natural que, 
em um sermão de 25 de Agosto dedicado a S. Bartolomeu, tivesse o Padre Inácio 
Martins exaltado não só a veneração das imagens sagradas, mas também das 
igrejas e dos ornamentos do culto, «tres cousas utilissimas as almas»187. E não 
será ilegítimo imaginar que da moldura da própria solenidade da festa em que 
pregava – «hüa missa em pontifical representa a gloria do ceo e a fermosura da 
igreja e a castidade e sanctidade que devem ter os ministros» – tenha passado, 
em resumo, é certo, a abordar a tradicional simbologia dos ormamentos e para-
mentos do sacerdote para demostrar quanto são «proveitosissimos», ocupando-
se logo com mais demora do «proveito das imagens, já que estas são «livros pera 
gente que não sabe ler». Não sabemos em quem pensava exactamente Inácio 
Martins – «a gente simple» que ele diz ser facilmente enganada pela argumen-
tação «fraudulenta» dos herejes? –, mas sabemos que são «o povo» que «ve nelas 
as merces de Deos, os mysterios da fee». E como se de uma lição de catecismo 
se tratasse, passa a explicar, recorrendo ao texto do concílio tridentino188, como, 
através da iconografia, se lêm os beneficia ad eo (?) collata – «Num painel do 
nacimento vé a merce incomparavel que Deos fez em se fazer homem e nacer 
minino de hüa virgem. Descorrei polas pinturas da vida de Christo grande fructo 

185 Giampiero BRUNELLI, L’opzione militare nella cultura politica romana: le relazioni 
papato-impero (1530-1522) in L’Italia di Carlo V. Guerra, religione e politica nel primo cinque-
cento (a cura di Francesca CANTÙ e Maria Antonietta VISCEGLIA), Roma, 2003, 522-544 apre-
senta, sob nova luz, a retrocena dessa política. 

186 Camilo Maria ABAD, Una misionera española en la Inglaterra del siglo XVII : Doña 
Luisa de Carvajal y Mendoza (1566-1614), Comillas, 1966, continua sendo a sua mais bem docu-
mentada biografia. 

187 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 137r-140r.
188 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 137r-140r, glosa, com alguma adap-

tação, quer o texto «De invocatione, veneratione et reliquiis sanctorum et de sacris imaginibus» da 
Sessio XXV (3-4 Dec. 1563) do Concilio de Trento, quer a decisão do 2º Concílio de Nicea «De 
sacris imaginibus anathematismi» (Conciliorum oecumenicorum decreta, Bologna, 1973, 137 e 775, 
respectivamente). 
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converterse as almas a vista de hüa pintura de Christo crucificado. S. Francisco 
se converteo estando diante de hüa imagem do crucifixo. Sancta Maria Egip-
ciaca a vista de hüa imagem da Virgem N. Senhora» –, os sanctorum miracula 
– «hum Sancto Antonio pregando aos peixes, hüa Sancta Clara com a custodia 
do Sancto Sacramento quando fez fugir os mouros» – e os exempla oculis fide-
lium subiiciuntur – «hum S. Hieronimo com hüas disciplinas nas mãos e hüa 
pedra batendo nos peitos. Move esta imagem penitencia. Pintamnos hum Joseph 
em Egipto que deixa a capa nas mãos da senhor, move a castidade». E, como 
adverte, «diante da sagrada imagem do apostolo São Bertolameo» «pintada» 
– um quadro ou uma escultura? – «com o evangelho e faqua na mão e com o 
demonio debaixo dos pees», propõe-se explicar que assim se pode ver como, 
milagrosamente, ele e os outros apóstolos, pregando o Evangelho, destruíram os 
ídolos e venceram os demónios. A faca, símbolo importante no contexto desses 
dias de 1596, indica, historicamente, que «foy esfolado pola fee» e, tropologi-
camente, o «cortar por sy», «o cortar pola carne», a «penitência» que cada qual, 
à sua imitação, deve fazer... Um «cortar por sy» que pode significar não apenas 
«sofrer as injúrias» do próximo..., não «cortar pola fama alhea quando dizem 
mal de sy», mas também «cortar com a disciplina, com cilicio, com o jejum», 
obras, como se sabe, «desprezadas» por esses hereges... Mas, «cortar por sy» 
– e o pregador assinala-o – significa também «vencer» não só a si mesmo, mas 
ainda a outros vingando, não as injúrias particulares, mas as «injúrias» feitas a 
Deus... Precisamente contra esses herejes, «blasfemadores», «zombadores», há 
que aplicar a faca de S. Bartolomeu cortando-lhes a língua «no anno seguinte se 
qua tornão»... Verdadeiramente, como se sabe, apesar das ameaças que corriam, 
não tornaram e, por isso, continuaram a ter língua...

Um outro aspecto muito interessante destes, como de outros, sermões 
de Mestre Inácio Martins é a sua atenção à pregação das obras de misericórdia 
que não há que ler em estreita relação – o que não quer dizer que não a possa ter 
– com a desvalorização das «obras» por parte da teologia reformada. Por esses 
textos, especialmente no último sermão que datou do «anno de 1596 quando 
os ingreses tomarão Calix e Faro», perpassam apelos veementes à prática das 
obras de caridade que releva não da vista «de peccados nem de curiosidades», 
mas da «vista divina», quer dizer, «de necessidades», mais precisamente, de 
«pobres», pois in oculi eius pauperes respiciunt189. Por isso, «consolando»190 
os que «visitais os presos e os ajudais a soltar e lhes mandais esmolas e os que 

189 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 329v-334v.
190 John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 24-25 et passim tratou com pertinência da 

importância de «consolação» no quadro dos ministérios da Companhia.  
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lhe levais as quartas de agoa» – referência explicita a práticas de caridade em 
que o pregador que empenhara, junto com a catequese, desde 1586 e que tanta 
ressonância tiveram191 –  e os que «visitão os doentes nos hospitaes e em suas 
casas» – lembrando-se certamente de que de Cristo «os mais dos milagres erão 
nos enfermos» tentou que se escrevesse uma obra sobre este apostolado192 –, 
Inácio Martins encomenda ainda que «este anno de tanta pobreza que pregunteis 
na rua e freguesia vossa se há  algum desemparado», pois «há muitas casas que 
perecem a fome». E exige didacticamente um pouco mais: «Não vos contenteis 
dar a quem vos pede a porta, senão inquiri»... É uma recomendação que não só 
faz aos seus ouvintes dessa imprecisada igreja de Lisboa, mas ainda, recordando 
que «em Augusta era hum anno de fome e comião os padres pão centeo no 
refectorio»193, um dos pontos da «reformação» que propõe aos seus companhei-
ros da casa professa de S. Roque, lembrando-lhes também que «neste anno que 
non há pão e comemos no refectoreo o sangue dos pobres, muita gente o tira da 
boca para nolo dar»194. Seria interessante poder apurar se com esta referência o 
pregador iria mais além de um apelo à reformação no voto de pobreza, pois, em 
alguma ocasião, como numa concio ad frates em 1592 em S. Roque,  não deixou 
de tecer alguma crítica ao que lhe pareciam cedências da Companhia, ao parecer 
por influência da «soberba» de Espanha – «dizia hum prudente espahois vale de 

191 ARSI, Lus. 70 (1587-1589), fl. 230r, Carta de Inácio Martins a Claudio Acquaviva de 
14.8.1587 referindo os diversos locais onde doutrinava em Lisboa: «... outro dia nelas galeras o 
carcele de la ciudad que son muy poblados y le llevamos algunas veces dos o tres anegas de pan 
y carne, y pesse, y regalos para enfermos de limosna de personas devotas que la dan, y acabado 
de repartirselo van muchos hombres con nos a traer agua a los presos con notable edificacion...»; 
apoiado seguramente em esta carta ou em alguma de conteúdo semelhante, Antonio FRANCO, 
Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 409-410, comenta: «Não experimentaram menor 
proveito assim os prezos do Limoeiro, como do Tronco, aquem alem de consolar com a Sancta 
Doutrina, levava grossas esmolas de pam, carne e peyxe, e agoa; isto se levava em procissam com a 
bandeira da Sancta Doutrina arvorada, e com musicas extremadas. So de quartas de agoa passavam 
ordinariamente de duzentas. Acodia muita gente grave nam so a ver, mas tambem a ter parte em tam 
sancta obra. Outras vezes hia levar agoa aos prezos seguindoo trezentos, e quatrocentos homens com 
quartas, e delles nobres, e alguns se deciam dos cavalos, e hiam buscar agoa...», apontando ainda não 
só o interesse do Arquiduque Alberto por esse apostolado, mas também alguma reacção negativa de 
estrangeiros que o estranhavam.     

192 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 438-439: «Dizia, 
que desejava muito, sahisse algum livro, que tratasse do trabalhar servindo aos enfermos...».

193 Inácio MARTINS, «Carta aos mui reverendos em Christo Padres e charissimos Irmãos», 
Anvers, 21.9.1573, BGUC, ms. 584, fl. 196v: «...e assi nos collegios dos padres communmente 
comesse pão centeo no refeitorio. A nos por hospedes punhãonos hum pedaço de alvo, e espanta-
raõse quando lhe disse que em Portugal comião todos os nossos no refeitorio pão alvo», notícia que 
aproveita Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 424.  

194 Inácio MARTINS, Pregações - Concio ad patres, BNL., Cod. 3502, fl. 498-501v.
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miseria, mole de soberba» –, em «fantasias» de «pontos de honra» que estavam 
a ditar mudanças nas fórmulas de tratamento entre os padres e os irmãos – «eu 
vejo que oje vai em 40 annos no curso que ouvimos em Sanfins avia homens 
Ignacio de Azevedo, Marcal Vaz, Goncalo Alvares, Miguel de Barros; eu era 
moco. Todos eramos irmãos, nenhum era sacerdote. Não me lembra que nenhum 
falasse por reverencia aos outros. Lembrame que eu falava a Ignacio de Aze-
vedo por vos, era linguagem daquele tempo. Agora alguns irmãos estudantes e 
coadjutores falamse por reverencia195. Isto he descaimento claro na humildade 
dos irmãos. O vos não recebem bem, alguns padres agasalham a paternidade 
quando lha dão fora. Ha pontos de honra no pregar e confessar e leer..» – ou até 
em «distracções» – «polas ruas olhos mais alevantados...» – ou em usos novos 
– «hum os dias passados levava oculos pola rua. Valhame Deos! Oculos pera ler, 
sy, mas pera ver non edifica. Tiremse os oculos a mancebos e dense aos barbei-
ros velhos desta cidade que non há remedio pera quererem oculos e acontecerão 
já desatres nas sangrias: sangrarem na arteria e morrerem algüas pessoas»196. 

O que acabamos de dizer pode ser ainda completado por algumas, embora 
fugazes, alusões quer a outras obras de misericórdia – o dever de perdoar injú-
rias e de contribuir para a reconciliação da sociedade197, uma questão em que 
os jesuítas se empenharam com afinco e não só em tempos de «missão de inte-
rior»198 – quer a certos costumes, como a escolha gente moça para padrinhos de 

195 John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 378-379 aborda esta questão assinalando a 
diferença entre as perspectivas de Inácio de Loyola e as de J. Nadal que «promosse l’adozione di stili 
formali per i raporti tra le persone all’interno dell a Compagnia», o que nos leva a perguntar se as crí-
ticas de Inácio Martins deverão ser vistas à luz da fidelidade aos ensinamentos do Fundador ou à do 
avanço das formalidades promovidas por Nadal, mais do que consequências, como poderia parecer 
à primeira vista, das preocupações pela cortesia e suas fórmulas que já foram olhadas no quadro do 
chamado «disciplinamento» (Dilwyn KNOX: Disciplina: le origini monastiche e clericali del buon 
comportamento nell’ Europa cattolica del Cinquecento e del primo Seicento; Nestore PIRILLO, 
Ragione, usanze, costumi. Dai «precetti della legge cristiana» ai precetti del «vivere nel mondo». 
Per uno studio su Giovanni Della Casa; Karl HÄRTER, Disciplinamento sociale e ordinanze di 
polizia nella prima età moderna in AA.VV., Disciplina dell’anima, disciplina del corpo e disciplina 
della società tra medioevo ed età moderna, a cura di Paolo Prodi, Bologna, 1994, 63-100; 539-582; 
635-658, respectivamente) em que se teriam empenhado os tempos post-tridentinos. Naturalmente, 
será sempre possível tentar ver dentro deste quadro mais amplo a promoção dessas formalidades de 
comportamento promovidas por J. Nadal.     

196 Inácio MARTINS, Pregações - Concio ad fratres, BNL., Cod. 3502, fl. 515r-518r.
197 Inácio MARTINS, Pregações - Concio ad patres, BNL., Cod. 3502, fl. 498r-501v.
198 Federico PALOMO, Fazer dos campos escolas excelentes..., ed. cit., 416-419. Inácio 

MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 6271, 47v-50r copiou ou copiaram um seu «Sermão da Ami-
zade» que, como viu Federico Palomo na sua obra tantas vezes já citada (p. 418-419), não se integra 
propriamente no esquema desses sermões para «fazer a amizade» entre desavindos, sendo antes um 
discurso de tom humanístico, de corte ciceroniano, sobre a Amizade, que, aliás, Inácio Martins 
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baptismo, ou às tafularias e liberdades gisadas pelas alcoviteiras de Lisboa199... 
Poderíamos ainda aludir, se não fosse uma banalidade, ao seu misogenismo 
latente – «molheres hão mister [ser] governadas por outrem» – que, por sua vez, 
como exige o contexto, poderia relacionar-se com essa «cantiga bem escusada 
[que] ellas inventarão e cantarão» a Saúl e introduzir, com alguma violência, é 
certo, ao empenho de Inácio Martins em desterrar não só as comédias – «foi seu 
inimigo capital»200 –, mas também as cantigas profanas, empenho que teve ecos 
quer em algumas acções levadas a cabo com a participação da «infantaria» dos 
«meninos da doutrina» contra alguma «dança de si lasciva, e desenvolta»201, 
quer no seu ensino do catecismo, nomeadamente no fazer esquecer uma canção 
«que começava Arrenego de palpamaire que, dizia elle, parecia ser feita por 
algum Judeu em desprezo do Papa»202... E devia acertar, se não na origem, segu-
ramente na matriz reformada da canção, o que é um dado interessante a conside-
rar no contexto da difusão, nem sempre consciente, e consequente repressão das 
marcas literárias reformadas no Portugal dos seus dias. 

Como era de esperar pelas alusões que já ficaram feitas, a situação polí-
tica e social desses dias de 1596 mereceu-lhe alguns comentários e avisos, pers-
pectivados pela relação estreita que estabelece, especialmente no último sermão, 
entre a heresia e o «peccado da carne», os dois pecados a que Deus  mais do 
que «odio» – esse tem-no a todo o pecado – «tem asco». E, se quanto à heresia 
– peccatum maximum – e contágio com os hereges a firmeza da fé dos seus 
ouvintes é indiscutível – «nesta materia sois catholicos, estais bem» –, no que 
diz respeito ao «peccado da carne» a situação é muito diversa e nada tranquili-
zadora: «Sabeis muito bem que vai em grande crecimento...»203. Por isso, como 

poderia facilmente ter lido, não só em latim, mas na tradução portuguesa de Duarte de Resende 
(Marco Tullio Cicerom de Amicicia, Paradoxas e Sonho de Scipião. Tirado em ligoagem Portu-
guesa per Duarte de Resende, Cavaleiro Fidalguo da Casa del Rey nosso Senhor, Lisboa, Germão 
Galhardo, 1531) que reeeditou a sempre lembrada Maria Lenor Carvalhão Buescu (Lisboa, 1982). 

199 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 324r-329r.
200 Balthazar TELLEZ, Chronica da Companhia de Jesu, Primeira Parte, 220-221; Antonio 

FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 408-409; João CORREIA, «Carta em 
que se relata a morte do Padre Ignacio Martinz» in Memorial de várias cartas e cousas de edificação 
dos da Companhia de Jesus, ed. cit., 117:  «Derãolhe neste tempo novas de que mandavão tirar de 
Portugal as comedias e que vinhão muitos estudantes a tomar disçiplina ao collegio como elle tinha 
encommendado na capella da Universidade na derradeira pregação que la fez, alevantou as mãos 
ao çeo dando gracas a Deos por lhe ter cumprido sua petição que sempre lhe fizera, e era»; de igual 
severidade contra as comédias participava Pedro de RIVADENEIRA, Tratado de la tribulación, ed. 
cit., 91-107. 

201 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 409.
202 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 415.
203 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 324r-329r.
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o declara, ele que chamou a atenção dos padres seus irmãos para o papel dos 
pregadores como «prophetas neste tempo»204, bem o «folgava de pregar a toda 
Espanha, porque nesta parte está cega» e desculpa esse pecado com um «são 
fraquezas dos homens». Enforcam-se os ladrões e perdoam-se os adúlteros e «se 
a justica quer enforcar hüa adultera  tem trezentos aderentes e os da misericordia 
vem com hum crucifixo pedir ao marido que perdoe e lhe dão dinheiro ou officio 
pera que venha nisso». Mas, como prova por fartas citações, se no Antigo Tes-
tamento se podem ler rapinas e homicídios, nele também consta que o «peccado 
da carne» foi o único por que Deus se arrependeu de ter criado o homem..., 
pois perturba a ordem da criação205, tal como a heresia subverte a ordem social. 
Tendo em conta toda uma tradição que estabelecia a relação, quase de causa 
e consequência, entre culpa moral e heresia206, tradição que os jesuítas, natu-
ralmente, também aceitaram207, – como reiteradamente expõe Rivadeneira na 
Historia Ecclesiastica del Scisma del Reyno de Inglaterra e pontualiza no Tra-
tado de la tribulación208 –, compreende-se que, se «o peccado da carne publico 
como agora está a terra enjoa mais a Deos que os outros peccados», não duvide 
o pregador em proclamar que «opeccado da carne», porque, segundo S. Tomás, 
«põe no entendimento cegueira, na vontade odio de Deos»209, «despõe e leva o 

204 Inácio MARTINS, Pregações - Concio ad patres, BNL., Cod. 3502, fl. 498r-501v.
205 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 324r-329r: «Fazer Deos mencão da 

criacão, recorrer aos alicerces, dizer pesame de aver criado o homem, isto nunca o Deos disse senão 
aqui. A causa parece que he porque o peccado da carne perturba a ordem da criação. Deos fez qua 
em baixo quatro graos de criaturas pedras, plantas, brutos, homens. O deshonesto desanda toda esta 
ordem. Homem dece a besta, computierunt jumenta in stercore suo. Ambros. Homo per luxuriam 
versus est in pecudem. Dece a planta, pois non trata mais que parece bem com varias cores, hum 
ramo para qua, outro para colá. Dece a pedra, porque quer mal a quem o põe na visitação, he mar-
more duro, non sofre correicão fraterna...». (Os sublinhados são do original).   

206 Alonso CABRERA, Consideraciones del Sábado despues de la Ceniza in Sermones 
(Con un discurso preliminar de Dom Miguel Mir), Madrid, 1930, 67: «No es salvarse empresa de 
holgazanes, como los herejes pretenden, que todo lo asientan á cuenta de la Pasión y trabajos de 
Cristo, y ellos quieren holgarse y largar la rienda a sus apetitos, yéndose al amor del agua de sus 
perversas inclinaciones...», é apenas um exemplo mais, que, apenas porque de um grande pregador 
– dominicano, neste caso –  contemporâneo de Inácio Martins, apontamos aqui.

207 John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 80. 
208 Pedro de RIVADENEIRA, Tratado de la tribulación, ed. cit., 311: «Y así comunmente 

vemos que los hombres perdidos y desalmados facilmente se hacen herejes y buscan errores en 
la doctrina para autorizar y defender los desconciertos de su mala vida. Y si esto en los tiempos 
pasados fué verdad, no lo es menos en los presentes, por ser las herejías de nuestros tiempos más 
peligrosas, blandas y sensuales, y fundadas en deleites y carnalidades, y enemigas de toda aspereza 
y penitencia».  

209 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 324r-329r: «Santo Thomas 22 q.153. 
5º diz que põe este peccado no entendimento cegueira, na vontade odio de Deos emquanto 
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homem a ser hereje que he o peccado que dissemos sobre todos enfada a Deos». 
E, se «o demonio da heresia quer entrar e tem qua o demonio da fornicacão para 
lhe abrir as portas»,  bem de ver que o «peccado da carne vai despondo Espanha 
para a heresia». Não há, então, porque estranhar que interrogue os seus ouvintes: 
«Que cuidais vos que são estes herejes engreses que já duas vezes cometerão 
Espanha? He o inferno que pretende meter a heresia em Espanha»210. 

É este – tempo de heresias e de «pecado da carne» – «o tempo em que 
estamos» e, assim sendo, em «este anno de 1596», sentiram os portugueses, 
especialmente pelo «peccado da carne», «cinco castigos notorios»: fome – «cus-
tou o centeo em certas partes de Portugal a quatrocentos e quarenta», esse pão de 
pobres que, contrariamente aos de S. Roque, comiam habitualmente os jesuítas 
de Augusta –, doenças – «despejãosse alguns lugares da Beira por aver tabar-
dilhos como ramo de peste» –, guerra – «bem a viste, pusestevos todos em 
armas»211 – perdas do mar – «soo hüa nao veo, não há novas das outras» – , medo 
– «antigamente pouquos portugueses não temião a muitos. Lede as chronicas. 
Agora trocouse este negocio, muitos aveis medo a pouquos»212. Somados estes 

lhe prohibe amor deste mundo horror do outro non quer que lhe falem em outro mundo, tem qua 
o seu paraiso caecitas mentis odium Dei quatenus prohibet delectationem comcipitam affectus 
praesentis a seculo. horror futuri». 

210 Inácio MARTINS, Pregações, BNL. Cod. 3502, fl. 324r-329r tinha já comentado: «Farei 
hüa pouca detenca que releva assi que cuidais pretendeo o demonio com o exercito do herege engres 
e outras nacões que qua veio este anno? Quer meter a heresia em Espanha». Das «outras nações», 
segundo Pero Roiz SOARES, Memorial, ed. cit., 332, «os senhores que vinhão nesta armada ingreza 
erão os seguintes o Condestabre mor de França o almirante de inglaterra o principe de Orange o de 
Dina Marca com Dom Christovão filho do Senhor Dom Antonio o conde de Leste ingres o conde 
Ruberto Antonio Peres afora outros muitos de titulo...».   

211 Pero Roiz SOARES, Memorial, ed. cit., 327 referindo-se à defesa de Lisboa em 1596 
recorda: «Estando as cousas neste estado que atras ouvistes com todo Portugal se não revolver senão 
em armas em especial nesta cidade de Lixboa não se podendo ouvir com tambores...».

212 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 6271, fl.36v-37r («Dom. 4 post Pentecos-
tem»), depois de expor as «honras de S. Pedro», o pregador tece algumas considerações sobre 
as «pescarias» do Apóstolo, para concluir que se «as melhores pescarias» são as dos religiosos, 
pois medeia a obediência, embora também as haja de «pescadores» seculares, como, por exemplo, 
David.., Constantino..., tal como, quando os portugueses eram poucos, foi «gloriosa pescaria a do 
rei dom Afonso Anriques quando pelejou com cinquo reis mouros, avia para cada portugues cem 
mouros porque não tinha mais que dez mil de pe e mil de cavalo; fez hüa fala aos seus grande merce 
nos fez Deos chegarmos a hum dia tam glorioso, se matarmos, ganhamos terra, se morrermos, 
ganhamos ceo; e que muito há que mouramos todos per aquele Senhor que deu o sangue por nos? 
Ele pelejou na + por nos e nos cobardes não pelejaremos por ele? O portugueses bons cavaleiros 
(nome que já não mereceis porque andais quasi todos em machinhos), o portugueses!, amanhã pra-
zendo a Nosso Senhor acabareis de confirmar pera sempre o bom nome, que os portugueses de 
saberem aguardar bem seu Senhor em as pres[s]as e perigos porque com a ajuda de Nosso Senhor 
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«notorios castigos» que muitos dos seus contemporâneos queriam atribuir à 
«natureza» e não a «effectos da divina justica» – «vem fome? Dizem não choveo. 
Vem peste? Dizem apegouse de mercadoria de hüa nao»213 – com as ameças dos 
herejes ingleses – outros os olhariam até com uma certa displicência: «Tomarão 
Cales? Dizem pouco ha tomarão os espanhois Chalês»214 – que «são a letra», 
do Anti-Cristo «os seus vassalos proprios» e precursores, é bem de temer que 
seja chegado o seu tempo e, com ele, como «disserão – não diz profetizaram... 
–  alguns grandes servos de Deos Simão Gomes, Leão Henriques, o Padre Luis 
Goncalves algum grande castigo a Espanha»215, dessa Espanha que já em 1592 

eu espero de tomar tal lugar na peleja onde me serão necessarias vossas mãos e ajuda. Meia hora 
ante manhã saye fora da tenda para acometer os mouros; apareçeolhe Nosso Senhor Jesu Christo na 
+, adorouo posto de giolhos com muitas lagrimas e alegria e esforço e disse Senhor aos hereges aos 
hereges faz mingua [por cima: mister] appareceres, mas eu Senhor nenhüa duvida creo e espero em 
ti firmemente. Deu nos mouros e venceoos gloriosamente. Depois tomou Lisboa e mandoulhe Deos 
socorro cento e oytenta velas de estrangeiros que agora vos tomão vossos navios. Que fizestes por-
tugueses que assi se troquou tudo? Grandes são vossos peccados. Os estrangeiros alemães franceses 
engleses antão unidos com seus navios para vos ajudar, agora unemse para vos saquear, que vos tem 
tomado navios sem conta. Deos vos alumeie e reforme...».    

213 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 6271, fl. 68v-60v («In die jubilei por hüas 
guerras do turquo») desenvolve a mesma ideia: «He tempo de inquirir quare malum sit nobis, esta 
tormenta presente que nos ameaca. Erro he dalguns christãos attribuir os effectos da divina justica 
a causas naturaes, que tambem tiverão os filhos de Israel. Ier. 5 clama o profeta contra os taes [...] 
Não entendereis ora que he justica divina por vossos pecados. Non digais que he curso de natureza. 
Se não ouvera pecados não ouvera estes trabalhos. Amos 4 se queixa o mesmo Deos de attribuirem 
os castigos a natureza e não a justica ...». Também Pedro de RIVADENEIRA, Tratado de la tribula-
ción, ed. cit., 318 pondera: «Los filósofos más groseros atribuyen los acaecimientos y varios sucesos 
que vem á las causas naturales; los historiadores á las morales; los astrólogos á las estrellas. Los 
teólogos y sabios cristianos  los refieren á la divina Providencia, como á fuente y primer principio de 
todas las cosas; la cual algunas veces las dispone de manera, y con tal suavidad ordena los consejos 
y circunstancias que entrevienen en ellas, que parece que fué acaso lo que se hizo, y que si se perdió 
la jornada, fué, ó por culpa del capitán, ó por la poca obediencia de los soldados, ó por la falta de 
municiones y de bastimentos, ó porque el enemigo tuvo en la batalla en su favor el sol ó el viento, ó 
por otras causas semejantes, siendo verdad que la causa principal fué la voluntad del Señor, aunque 
se sirvió de las otras causas particulares para obrar con más suavidad. Y los que solamente miran á 
lo de fuera echan la culpa à lo que de fuera se ve...». 

214 Inácio MARTINS, Pregações - Concio ad patres, BNL., Cod. 3502, fl. 498r-501v.
215 Inácio MARTINS, Pregações - Concio ad patres, BNL., Cod. 3502, fl. 498r-501v. 

Manuel da VEIGA, Tratado da vida, virtudes, e doutrina admiravel de Simão Gomez Portuguez, 
vulgarmente chamado o çapateiro Santo, Lisboa, Officina de Francisco Villela, 1673, I, 15, 86 
refere precisamente a ameaça desse «grande castigo» profetizado por Simão Gomes que seria depois 
da peste e fome de 1569 «hum trabalho mayor de guerra, e a gente nobre, e poderosa, a quem nem 
a peste nem a fome abrangeo, nem alcançou, por se lhe acolherem, acharseá colhida em hüa rede de 
que nam escape»... Simão Gomes, além de referir esse «grande castigo», também preveniu sobre um 
«cruel castigo», «trabalhos» em que hoje seríamos imediatamente levados a ver uma alusão a Alcá-
cer Quibir, mas, talvez, o P. Inácio Martins, actualizando a profecia, poderia esperá-los no contexto 
da guerra de 1596 e de suas consequências. 
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tinha chegado «ao cabo de toda a maldade e ao cabo de toda a miseria»216. Se 
nada sabíamos da fama de profetas dos célebres padres Leão Henriques e Luis 
Gonçalves da Câmara, percebemos bem a referência a essa incontornável figura 
de «profeta de corte» que foi Simão Gomes, o «sapateiro santo»217, tão estimado 
e ouvido por Inácio Martins e seu incondicional apoiante no apostolado do ensino 
da doutrina218 – morava, aliás, junto de S. Roque – e comentador dos Trenos de 
Jeremias219, obra a que o pregador recorre também – quase parece estar a citar 

216 Inácio MARTINS, Pregações – Concio ad fratres, BNL. Cod. 3502, fl. 515r-518r.
217 José Adriano de Freitas CARVALHO, Um profeta de corte na Corte: o caso (1562-1576) 

de Simão Gomes, o «Sapateiro santo» (1516-1576) in AA.VV., Espiritualidade e Corte em Portugal 
(Séculos XVI a XVIII), Porto, 1973, 233-260.

218 Manuel da VEIGA, Tratado da vida, virtudes, e doutrina admiravel de Simão Gomez 
Portuguez, vulgarmente chamado o çapateiro Santo, ed. cit., I, 14, 80-81: «Ao Padre Ignacio Mar-
tins da Companhia de Jesu, que naquelle tempo era pregador de El-Rey, e dos mais afamados, e acei-
tos, profetizou, que antes de acabar a vida faria grande fruto nas almas, e reformaçam nos costumes 
com a santa doutrina que avia de ensinar pelas praças, e lugares publicos, o que se vio cumprido 
[...] E eu que isto escrevo, lhe ouvi dizer antes de espirar, que dos annos que foi prègador, temia de 
dar conta a Deos, e nam dos que ensinara a santa doutrina, que estes o consolavam muyto naquella 
derradeira hora, e he de crer que o Padre Ignacio Martinz por ser devotissimo amigo de Simão 
Gomez, tomou esta profecia, como por conselho seu, porque muytas vezes lhe ouvio dizer, e assi o 
deixou escrito...»; o anónimo autor Da vida e virtudes do Santo Varão Mestre Ignacio Martins (BPE, 
Cod. CIX/2-13, fl. 86r-86v), fazendo-se eco desta referência, escreve: «E dado que sempre proçedeo 
em spirito tendo por devante a gloria de Deos, a salvação das almas, o bem da sua religiam. Contudo 
notavelmente se aventajou e se venceo a si mesmo nos derradeiros 17 annos de sua vida que toda 
foy hum continuo exercicio de oração, humildade e doutrina espiritual do proximo. Assy lho tinha 
prophetizado hum homem santo alumiado por Deos no conhecimento das cousas que estavão por vir 
que Deos deo a Portugal neste seculo passado por nome Simam Gomes, çapateiro no officio, mas 
mui alto no mereçimento diante de Deos, do qual mais abaixo daremos mais clara noticia e como 
he proprio de hum santo entendersse com outro santo, o Padre Ignacio Martins já do tempo em que 
em Evora era lente de philosophia tinha grande trato e familiaridade com este servo de Deos; e no 
tempo em que pregava na corte a Elrey D. Sebastiam o buscava e ouvia suas palavras com grande 
respeito e veneraçam como de pessoa humilde e simples a quem Deos (como he proprio seu) falava e 
descobria grandes misterios...»; e, naturalmente, também assevera esta tradição Antonio FRANCO, 
Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 407: «neste sancto ministerio o confirmou muito 
Simam Gomes, o sapateiro sancto, o qual lhe disse: Padre Mestre Ignacio, a Companhia tem tomado 
huma empreza mui proveitoza, que he ensinar os meninos pelas ruas com a cana da Sancta Doutrina, 
mas como esta occupação não he honroza, e de tanta estima, como o pregar, ler, e outos exerci-
cios, pello discurso do tempo, os Pregadores, e Padres de autoridade a ham de vir a desestimar, se 
vossa Reverencia, que he conhecido por letrado, e tem autoridade na Corte, nam lançar mam desta 
empreza mais proveitoza que o pregar...»; José Adriano de Freitas CARVALHO, Um profeta de 
corte na Corte: o caso (1562-1576) de Simão Gomes, o «Sapateiro santo» (1516-1576) in AA.VV., 
Espiritualidade e Corte em Portugal (Séculos XVI a XVIII),ed. cit., 240, 250, 252. Curiosamente, 
Baltasar Telles nada parece referir sobre as relações de Simão Gomes com Inácio Martins. 

219 José Adriano de Freitas CARVALHO, Um profeta de corte na Corte: o caso (1562-1576) 
de Simão Gomes, o «Sapateiro santo» (1516-1576) in AA.VV., Espiritualidade e Corte em Portugal 
(Séculos XVI a XVIII), ed. cit., 246.
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pelos apontamentos que sobre Simão Gomes foi tomando220 – para expor o seu 
temor sobre a provável iminência desse «grande castigo». A própria perda do 
rei Sebastião poderia inscrever-se nesse «tempo», pois – e bem sabemos como 
Simão Gomes profetizou a «desgraça»221 – «aconteceo por nossos peccados»222, 
mesmo se a vinda do rei de Castela foi, nesse contexto, uma das «merces de 
Deos» – leia-se: o menor dos males... –, já que, como o lembra aos padres de S. 
Roque, «podera occupar o regno o xarife, o engres, o frances tão esforçado»223... 
Ignoramos, porque o seu comentário aos Trenos se perdeu e algumas das suas 
«respostas» não o afirmam explicitamente224, se Simão Gomes, chorando sobre 
os pecados de Lisboa e sobre as ameças de destruição que sobre ela pairavam225, 
propunha, para afastar esse «grande castigo», o «remédio» de «lançar fora» «os 
amancebados publicos» e outros seguidores do «demónio da fornicação» quer 
seculares quer eclesiásticos, mas Inácio Martins aponta-o como uma exigência 
– «remedio eficacissimo» – para evitar o «contágio» – a palavra também é sua 
–  dos sãos por estes «leprosos» que se não são «leprosos de fee», como os here-

220 Manuel da VEIGA, Tratado da vida, virtudes, e doutrina admiravel de Simão Gomez 
Portuguez, vulgarmente chamado o çapateiro Santo, ed. cit., «Prologo», s. p., garante-nos que a 
sua principal fonte sobre Simão Gomes foram uns apontamentos que Inácio Martins deixou sobre 
o profeta: «A occasião deste meu zelo, e desejo foy hir dar como a caso em huns papeis que o P. 
Ignacio Martins doutor Theologo da Companhia de Jesus, bem conhecido neste reyno, e cidade, por 
sua santa vida, e doutrina, escreveo assi do que sabia, como do que ouvia a este servo do Senhor, 
com que teve familar trato, e estreita amisade, procurando sempre que se offerecia occasião tirar, e 
saber delle o que servisse para exemplo, e edificação nossa». (conf. ainda, Tratado..., ed. cit., 112). 
E sem querer sermos exaustivo, não deixará de ser interessante que Simão Gomes perguntado «por-
que causa N. Senhor não fazia oje os milagres que antigamente fez, especialmente no santissimo 
Sacramento como os milagres dos corpaoraes de Daroca em Hespanha, ó de Santarem tão celebre 
em Portugal, o de Bruxelas em Flandes, e outros muytos. Disse, que a geração mà, e encredula não 
se dava milagres...», o que nos remete exactamente para os milagres que Inácio Martins recorda, 
como vimos, quer nas suas cartas quer nos seus sermões...

221 José Adriano de Freitas CARVALHO, Um profeta de corte na Corte: o caso (1562-1576) 
de Simão Gomes, o «Sapateiro santo» (1516-1576) in AA.VV., Espiritualidade e Corte em Portugal 
( Séculos XVI a XVIII),ed. cit., 248-250.

222 Inácio MARTINS, Pregações - Concio ad patres, BNL., Cod. 3502, fl. 498r-501v.
223 Inácio MARTINS, Pregações - Concio ad patres, BNL., Cod. 3502, fl. 498r-501v.
224 Manuel da VEIGA, Tratado da vida, virtudes, e doutrina admiravel de Simão Gomez 

Portuguez, vulgarmente chamado o çapateiro Santo, II, 14 («Como discursava sobre os peccados, e 
castigos deste Reyno»), ed. cit., 178-184, ainda que «dizia que era lastima grande ver, e considerar, 
como tinhão os peccados ganhado a terra toda em cantidade, calidade, e authoridade» e que a «já a 
infame doença a que chamamos males (pelo mal do peccado que os causa)» era «um «mal honrado», 
não avança com as soluções de exclusão que propõe o seu «devotissimo amigo». 

225 José Adriano de Freitas CARVALHO, Um profeta de corte na Corte: o caso (1562-1576) 
de Simão Gomes, o «Sapateiro santo» (1516-1576) in AA.VV., Espiritualidade e Corte em Portugal 
(Séculos XVI a XVIII), ed. cit., 246.
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jes, para lá caminham. Efectivamente, se, «como diz hum doutor», sublata fide 
aperitur janua omni vitio sine resistencia226...., facilmente se conclui que «hum 
deshonesto caminha para todas as heresias»227. Ambos os tipos de «leprosos» 
– e é interessante que o pregador estabeleça a sua argumentação sobre esse con-
ceito de enfermidade, então incurável, que levava à exclusão –, merecem que as 
justiças do reino deles se ocupem, e, neste tempo, como profilaxia mais à mão, 
em primeiro lugar dos «amancebados publicos» para que, «por inteira justiça», 
«deles se purifique a terra», purificação em que, segundo o pregador, «dormem» 
alguns dos ministos do rei228.

Mas se é obrigação das justiças combater os pecados públicos, os here-
jes têm de ser combatidos aqui e agora com as armas na mão e, como já se 
terá percebido, o pregador não foi parco em convocar os seus ouvintes a essa 
luta, como, aliás, estava determinado pelas autoridades do Reino, para «vingar» 
«injúrias» dos herejes. E deste modo, geralmente no fim dos sermões, procedia 
a essa incitação que também era uma excitação que comungava com todos ou 
grande parte dos seus ouvintes, sobretudo enquanto não fugiam: «day neles, 
invocando a Deos e a Santiago»229..., «E para o anno que vem fazernos preste se 
qua tornarem vendei as mulas e comprai cavalos e se qua tornarem para derribar 
as igrejas, derribaios vos a lancadas e se algum devos morrer tem a gloria do 
paraíso, a porta vos hão os anjos de vir buscar...»230, «Irmãos, o anno seguinte, se 
qua tornão matai neles o ceo sera por vos. São Paulo vos mandara a espada. São 
Jorge a lanca e São Bertholameo a faqua para que tambem lhe corteis as lingoas 
se for necessario...»231, incitamentos que, independentemente do que neles possa 
ecoar  de outros idênticos da Exhortacion para los soldados y capitanes que van 
en esta jornada de Inglaterra... de Rivadeneira232, bem poderiam fazer de Inácio 

226 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 324r-329r.
227 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 324r-329r.
228 Inácio MARTINS, Pregações - Concio ad patres, BNL., Cod. 3502, fl. 498r-501v, se 

bem que, nessa página, Inácio Martins não afirme explicitamente o que concluímos, o texto em que 
alude aos «sacerdotes amancebados» que transportavam a arca e a referência declarada a que alguns 
dos ministros do rei «dormem», permite, parece-nos, sem qualquer violência, a conclusão.

229 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 280r-283v.
230 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 324r-329r.
231 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 137r-140r.
232 Comparem-se os incitamentos da conclusão do sermão do Domingo 11 post Pentecos-

tem dos começos de Agosto de 1596: «Que aveis de fazer, irmãos? Pelejar varonilmente contra estes 
hereges como verdadeiros catholicos tendes por vos a Deos com os sanctos e anjos. Os seus anjos 
custodios são por vos [...] Tendes por vos Santiago padroeiro de Espanha [...] Tendelo por vos, ten-
des por vos a sacrossanta Rainha dos Anjos. Vingailhe a injuria que fizerão os engleses a outra vez 
que qua vierão...» e os do sermão de S. Bartolomeu de 24.8.1596 que citamos, com os da conclusão 
da Exhortacion de Pedro de Ribadeneira: «Vamos a destruir una morada de víboras, una cueva de 
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Martins um bom exemplo do que já se chamou «a paixão militante» que, comum 
a católicos e protestantes233, também contaminou a literatura – e não apenas a 
de controvérsia teológica – e teria sido bem corrente nesses dias portugueses234.

Mas o seu combate à heresia pelo apelo à ordem na moral – uma ordem 
que aqui o pregador vê perturbada, sobretudo, pelo «demónio da fornicação» 
– não é uma lição que Inácio Martins pregue apenas aos outros no contexto do 
aproveitamento das circunstâncias de descompressão das ameaças dos ataques 
dos ingleses, pois já nos fins de Julho, na concio ad patres de S. Roque tinha, 
citando S. Bernardo, chamado a atenção para o perigoso contrassenso de erigere 
muros, negligere mores..., uma situação que, porque a julgava vigente, o levou a 
exclamar: «Triste de ti, Espanha, Deos te valha!». 

Na verdade, e há que dizê-lo se quisermos calibrar justamente estes seus 
cinco sermões «militantes», esse apelo à reformação dos costumes, à necessi-
dade de «purificar a terra», não é uma questão que, como em muita literatura de 
crítica de costumes, apenas diga respeito aos ministros da Justiça e à sociedade 
em geral, mas, sim, a cada um dos seus ouvintes.               

Diz respeito, antes de mais, aos membros da Companhia de Jesus seus 
companheiros. Por algo, lhes dirigiu a primeira das pregações em torno da luta 
contra «os herejes ingleses» em que, depois do que hoje vemos que é uma sín-
tese de muitos dos temas que pregou aos «outros», apela à «melhora» – «mel-
horemonos» é a fórmula com que introduz as suas chamadas à perfeição – na 

ladrones, una piscina y una balsa de garrulaciones y vapores pestíferos, una cátedra y escuela de 
pestilenccia; a cortar la cabeza de una mujer que se hace cabeza de la Igesia [...] Los santos del cielo 
irán en nuestra compañia, y particularmente los patronos de España y los santos protectores de la 
misma Inglaterra, que son perseguidos por los herejes ingleses, y desean y piden a Dios su venganza, 
nos saldrán al camino y nos recibirán y nos favorecerán [...] Más podrá Dios que el diablo, más los 
santos y ángeles del cielo que todo el poderío del infierno, más el ánima invencible y brazo robusto 
español, que los ánimos caídos y cuerpos helados y flojos de los herejes...» (Exhortación..., ed. cit., 
448-449).

233 Fraçois LAPLANCHE, Réseaux intellectuels et optioms confessionelles entre 1550 et 
1620 in Les jésuites à l’âge baroque..., ed. cit., 94

234 Pero Roiz SOARES, Memorial..., ed. cit., 323, ainda que considerando-as fanfarrices 
de castelhanos em Lisboa, não deixa de anotar que, ao presumir-se que a armada inglesa passava 
em direcção a Cadiz, «os castelhanos deziam que se elles a Cales hião que Cales damargura avia 
de ser para elles e outras roncarias muitas que sobre isto deziam escrevendo de la de Cales que 
dinheiro darião porque elles la fossem o que prouvera a Deos não foram pois tam grandes ficarão 
os ymigos na vitoria e saco e os castelhanos tam anixilados...». Ao nível da produção poética desses 
tempos, bem sintomático desta «paixão militante» é o soneto que André Falcão de Resende, cantor 
de D. Álvaro de Bazán e de sua mulher, dirige, por ocasião da «Invencível», a Isabel I de Inglaterra, 
«Misera filha vã de Babylonia // d’apostata pae, e da diabolica / Seita ah!, filha...» in (André Falcão 
de RESENDE, Obras, Coimbra, s. a., 137)
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obediência, esse ponto que, em seus dias, era já uma das chaves da autorepresen-
tação que os jesuítas faziam de si mesmo235– «acabado o superior de mandar fiat 
fiat» que ilustra com um exemplum do Prado espiritual e uma citação da vida 
de S. Francisco  –, na pobreza – «maxime neste anno que non há pão e come-
mos no refectoreo o sangue dos pobres...» –, na caridade que deve significar, de 
acordo com a larga citação da Epístola de S. Paulo ao Colossenses (3, 10-13) 
uma vida nova de virtude e santidade, na oração – em que, é importante notar, 
há que pedir a Deus «homens amigos de reformação dos custumes de Espanha» 
– na castidade – «que a propria mulher que se confessou a hum de nos diga: 
castiga, mas confessome a hum anjo» – e ainda que «não nos escusemos facil-
mente dos ministerios»236 – na pregação, no ouvir confissões... – trazendo aqui o 
testemunho de um «padre antigo muito prudente e virtuoso» que se arrependera 
«das vezes que se escusara de confissões cuidando que erão trabalhos sendo na 
verdade preciosos trabalhos e alvitres do ceo». Mas se todas estas razões são 
importantes para mover à melhora de todos e de cada qual, há ainda, segundo o 
pregador, uma «outra rezão de reforma que mais força deve ter com nos e deve 
compellir a sermos sanctos e he que espera Deos de nos esta sanctidade quando 
faltasse fora na falta da Companhia...»237, o que é um bom ponto de vista para 
perceber um pouco melhor essa autocompreensão da Companhia de Jesus des-
ses dias238.

Aos «outros», quer dizer, aos que o ouviam em S. Roque, em Santa Cata-
rina, em Santos-o-Velho, etc., exigia, de modo prático, mais oração. Certamente, 
não que se ajoelhassem «cem vezes de noyte e cem de dia», como S. Bartolo-
meu, mas que, imitando-o no modo possível, tomassem essa lição e «a noyte 
ageolhaivos antes de vos deitar por certo espaço orai»239... Esta oração devia 
incluir um exame de consciência – «orai. Cuidai em vos e na familia, se ides 
para o ceo se para o inferno... E onde haveis de yr? Que fim será o vosso?»»240 
– que devia conduzir ao arrependimento – «E cada dia quando vos deitais dizei: 
Senhor, pesame muito de meus peccados peçovos, Senhor, polo desemparo de 
vosso filho na + e pola misericordia que ele pedio aos peccadores me queirais 
emparar com a vossa graça e me queirais perdoar meus peccados e darme graça 

235 John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 367, 374-375, 387, 388 et passim.
236 Antonio FRANCO, Imagem da virtude em o noviciado de Coimbra, 438: «Notouse 

nelle, que nunca afroxou no trabalho. Por isso nunca sabia estar ociozo, ou avia de pregar, ou fazer 
Doutrina, ou estudar, ou ter oraçam [...] Em faltando à vespora algum pregador, era certo ocupa-
remno, e nunca se escusou...».

237 Inácio MARTINS, Pregações - Concio ad patres, BNL., Cod. 3502, fl. 498r-501v.
238 John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 74-75.
239 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 329v-334v.
240 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 329v-334v.
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que nunca mais vos offenda e isto por intercessão da Virgem N. Senhora...»241 
–  em que não parece difícil sugerir um tom que vai dos Exercícios inacianos 
às orações da Doctrina Christã. Depois dos apelos à oração, há-os também à 
penitência, pois, no fundo, praticamente, tudo se resume, como se vê do exem-
plo de S. Bartolomeu, a «duas cousas muy importantes: orar e cortar por sy», 
pois o exâme de de cada dia – «vos incertos [da salvação] não vos examinais e 
emendais cada dia»242 – tem de levar à penitência – «Começai hoje cada dia a 
noite chorai» –, penitência que não é de um dia, mas de «toda a vida», pois é a 
única maneira, de quem não é inocente como os «meninos baptizados», entrar 
no céu: «os sanctos entrão no ceo com as lágrimas nos olhos»243. As práticas 
penitenciais recomendadas não vão além de apelos genéricos quer a «cortar pola 
carne com a disciplina, com o cilicio, com o jejum» à imitação da alta perfeição 
dos santos244 quer à prática, apresentada apenas como «bom conselho», da con-
fissão sacramental semanal, seguida de comunhão – «he bom conselho con-
fessar e comungar cada oito dias» –, de acordo com uma norma recomendável 
na Companhia245. Independentemente dos conselhos à confissão e comunhão 
para os tomavam armas naquele momento e que se materializam através dos 
exemplos do rei Ramiro e de Jaime de Aragão quando tomou Valencia, o que, 
aproveitando esse contexto de luta contra os «herejes engreses», fomenta o pre-
gador é um «agere contra» que, usando dos mesmos processos e intenções que 
propunha Diego Laínez (+19.1.1565), em Roma246, intensifique a devoção dos 

241 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 324r-329r.
242 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 329v-334v.
243 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 324r-329r.
244 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 137r-140r.
245 John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 168-172 (169).
246 John W. O’MALLEY, I primi gesuiti, ed. cit., 304-305 recorda uma passagem de uma 

das lições de D. Laínez De oratione de 1557 (O’ Malley traz, por erro tipográfico, 1577) em que, 
tal como Inácio Martins, propunha aos católicos romanos, como meio de curar a divisão religiosa, 
a prática de uma vida mais devota baseada no princípio de que «i contrari si curano con i contrari» 
como ressalta do seu «dialogo immaginario con un luterano: [...] tu non reciti il rosario, e io lo 
reciterò più spesso e con maggiore devozione; tu condanni le indulgenze, io le stimerò più che mai; 
tu metti in ridicolo le preghiere e le messe per i defunti, e io raddoppierò il loro numero; tu con-
danni la confessione, e io confesserò i miei peccati ancora più de frequente...». Dadas a qualidade 
de quem tal pregava e a difusão que se fomentava entre os membros da Companhia de escritos e 
acontecimentos relevantes, não é impossível que em Portugal tivessem conhecimento destas lições 
De Oratione, pois, como se sabe, os escritos do segundo Prepósito Geral corriam de mão em mão 
em cópias manuscritas. Salmerón, em 1561, pedia-lhe uma cópia das suas homilias dominicais e 
Jerónimo Doménech, provincial de Sicília, fez, como muitos outros, copiar os sermões de Laínez De 
regno Dei, De oratione, De tribulatione (M. SCADUTO, 2º General: Diego Laínez in Diccionario 
Histórico de la Compañia de Jesús, Biográfico-temático, II, ed. cit., 1603). De qualquer modo, a 
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seus ouvintes: «Agora vos esmerai no contrario do que os herejes fazem. Elles 
derribam as igrejas, vos agora frequentai mais as igrejas, agora há ca fidalgo 
que tinha oratorio, vir a igreja publicamente se confessar e comungar. Isto pede 
o tempo e a honrra de Deos. Espedação as imagens, agora tendes imagens em 
vossas casas em lugar decente247. Matam sacerdotes e religiosos agora estimai e 
reverenciai mais os ecclesiasticos que nunca. Eles não se confessão e são imigos 
do Sanctissimo Sacramento agora frequentai os sacramentos todos»248. 

Mas este «esmerar» «na ley e amor de Deos» traduz-se ainda, como em 
síntese, no apelo final do derradeiro sermão contra os ingleses, a que os seus 
ouvintes percorram «tres caminhos»: « o primeiro a Jesu pedindolhe misericor-
dia; o 2º aos sacerdotes confessandose com muitas lagrimas; o 3º outra vez a 
Jesu comungado e dandolhe muitas graças e non tornar a lepra, conservaremse 
na limpeza».

V – No fim desta longa análise, a melhor das lições do pregador, e que 
pode resumir todas as suas páginas, brota ainda do seu sermão da Eucaristia 
pregado logo nos começos daqueles tempos dramáticos – no pleno sentido da 
palavra – e de pânico: «vencer os peccados e antão os imigos»249.

Terá sido essa lição que organizou os sermões de outros pregadores nes-
ses dias? Ainda que alguns actos penitenciais públicos que recorda Pero Roiz 
Soares possam sugeri-lo, como não conhecemos outros sermões pregados nesse 
preciso contexto, estes de Mestre Inácio Martins serão sempre um precioso tes-
temunho quer dessa lição – todo um itinerário espiritual – que emoldura e auto-
riza muitos dos seus apelos ao combate – e à violência – contra os ingleses que, 

aproximação que estabelecemos, para além dessa hipótese que poderá não ser tão académica como 
parece, pode ainda sugerir o interesse de prestar atenção a processos e orientações parenéticas que, 
de algum modo, contribuiriam também e tão bem para esse «ar de família» que distinguia «os nos-
sos» dos «outros».    

247 Antonio FRANCO, Imagem da virtude no noviciado de Coimbra, 425: «Estranhava 
muito, quando entrando em alguma caza nam via nella Crus, ou Imagem de algum sancto, dizendo 
que não podia por os olhos em caza, onde não via alguns sinais de Christandade»; e neste sentido 
é bem reveladora a cena que traz o mesmo Padre António Franco na citada obra (424): «Gostava 
muito que ouvesse nas cazas Imagens sanctas, e contra as outras se indignava. Entrando na caza de 
hum homem nobre vio, que tinha nas paredes retratos seus, e de seus filhos, e agastado lhe disse: 
Senhor, isto deshonra as Imagens. Assustouse o homem, entam disse o Padre: diga vossa merce se 
eu trouxesse hum mariola e o assentasse nesse banco, onde vossa merce está assentado, nam seria 
deshonra de vossa merce? Pois que outra coisa sam estas imagens senam em lugar de um Crucifixo, 
e de nossa Senhora, por hum mariola. Hei de escrever isto a elRey». 

248 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 324r-329r.
249 Inácio MARTINS, Pregações, BNL., Cod. 3502, fl. 28or-283v.
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além de invasores, eram herejes – dupla qualificação que os tornava particular-
mente perigosos e merecedores de toda a violência, não só em Lisboa por esses 
dias, mas na Europa das «guerras de religião» que, tal como as controvérsias, 
brotando por toda a parte, faziam desse «Outono do Renascimento», a juízo dos 
contemporâneos, «la peor de las épocas»250 –, quer de algumas dimensões lite-
rárias – apreciáveis, apesar dos limites do estado do texto que nos chegou – na 
sua «engenhosa» técnica de citação e de erudita reorganização do texto bíblico 
em contraste – aparentemente, pelo menos – com o estilo directo e didáctico de 
muitas das suas páginas que as aproxima de outras tantas lições de «doutrina».      

Mas é preciso dizer como o pregador: Finis...! Fiat colloquium...

250 William J. BOUWSMA, El Otoño del Renacimiento. 1550 – 1640, Barcelona, 2001, 
155-176, 232-233, et passim.
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APÊNDICE I 

PREGAÇÕES DE INÁCIO MARTINS

Critérios de edição:
Tendo presente que as pregações de Inácio Martins – e, em muito menor 

grau, também as suas cartas – no estado de escrita em que as deixou, não podem 
ser oferecidas senão a um leitor especializado, pois qualquer tentativa de actua-
lização exigiria um demorado e delicado trabalho filológico, optamos decisiva-
mente por oferecer a sua transcrição quase diplomática. No entanto, 

– Desenvolvemos todas as abreviaturas;
– Modernizamos o uso de maiúsculas e minúsculas;
– Respeitando os sublinhados do autor, destacamos em itálico as citações 

bíblicas e de outras obras em latim; 
– Sempre que possível, identificamos ou completamos, em nota, essas 

citações; 
– Assinalamos com (?) as faltas de texto cuja leitura não foi possível ou é 

duvidosa e pusemos entre [ ] eventuais faltas de palavra ou texto do original; 
– Embora reduzindo ao mínimo a nossa intervenção, introduzimos 

alguma pontução em casos em que, se assim não procedessemos, o texto ficaria 
incomprensível.  

I – Sermão na guerra justa contra os engreses herejes. Estava o Sen-
hor fora do sacrario.

Em Sanctos-o-Velho 1588 
[B. N. L cod. 3501 fol. 298v]

Offereceoseme o que disse Salamão omnia in futurum reservantur 
incerta1. A vida a honra a fazenda. A vida consta. Nescitur diem nec horam. 
Estava Balthasar ceando com as mancebas appareceo a mão escreveo na parede 
esta noite acabas2. Nenhum de nos sabe de manhã stulte hac nocte (?) Honrra 

1 Ecclesiastes, 9, 2. (Todas as referências do texto bíblico estão tomadas de Biblia Sacra 
Vulgatae Editionis, Sixti V et Clementis VIII, Editio Nova, versiculus distincta, Parisiis, Typis Jacob 
Vincent, 1741, conservando, porém, no texto, a lição oferecida por Inácio Martins, nem sempre 
exactamente coincidente com o da versão que seguimos).

2 Dan. 5, 1;2; 30. 
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podemnos levantar hum testemunho ou descubrir o peccado. o errar tão honrrado.  
Saboto descaio. Fazenda non sei se meu herdeiro tera siso. Thesaurizat ignorat 
cui3.. relinquent a leais e as vezes a imigos. Quod teste (?) est extromentum 
malum. A victoria he a cousa mais incerta porque non se sabe que exercito ven-
cerá. Isto aconteceo já muitos vencerão a muitos, e muitos a pouquos e pouquos 
a muitos. Ouvi! Victoria não esta na mão dos reis da terra. Dilo David de si non 
in arcu meo sperabo et gladio meo non salvabit me4 que eu vos prometo que 
quando se ve espada em tão bom braco non salvara maos salvara a vossa e no Ps. 
32 Salvatur rex per multam virtutem et gigas fallax equus ad salutem5. Direis e 
pois em que meo esta a victoria. Responde David esta somente na mão de Deus 
rei dos reis e sancto dos sanctos. He proposição de fee. 2 Para. Diz David tua 
est potentia  tua est victoria6 e ps. 42 Deus auribus nostris audivimus et patres 
nostri annuntiaverunt nobis opus quod operatus es. Non in brachio suo posse-
derunt terram sed dextera tua et illuminatio vultus tui quoniam complacuisti 
in eis7. Diz David que se criou nesta doutrina e tinha dous psalterios hum que 
dizia quando ya para a guerra 19 Exaudiat te Dominus in die tribulationis et in 
equis nos autem in nomine dei nostri speravimus Dominus salvum faciat regum8 
e tinha outro quando vencia vindo da guerra Ps. 19 diligam te Domine fortitudo 
mea praecinxisti me virtute ad bellum9. O nosso Deus he querençoso desta mão 
e quer que todos saibão que a victoria he sua. Jud. 7 dise a Gedeon multus est 
populus qui profundus formidolosus est10. (?) vinte mil. adhuc (?) ficarão trezen-
tos non mais. Senhor, porque? Ne dicat Israel aliis viribus liberatus sum11 (?) 
3 Reg. 20 venceo Acchab com muito pouquos a muitos de Syria era Benadad 
com trinta e dous reis12. Foi isto non (?). Disserão os syrios Deus montium est13 
por isso lhes deo a victoria.pelejamos em campo raso vê Deos (?) quia dixerunt 
Syri Deus montium est iste non vallium, dabo tibi omnem multitudinem hanc 
grandem14. Saiba todo mundo que a victoria he minha nos montes e vales tinha 

3 Ps. 38, 7?; Lucam, 12, 20? (Pedro de Rivadeneira, Tratado de la tribulación, Madrid, 
1988, I, 8, 65-66 parece também fundir, em ampla glosa, as mesmas duas fontes bíblicas num único 
texto).

4 Ps. 43, 7.
5 Ps. 32, 16; 17.
6 I Paralipom., 29, 11.
7 Ps. 43, 1; 4. 
8 Ps. 19, 1.
9 Ps. 17,1; 33; 34.
10 Lib. Judicum, 7, 2; 3.  
11 Lib. Judicum, 7, 2.
12 3Regum, 20, 16
13 3Regum, 20, 28.
14 3Regum,  20, 28.
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Achab muito pouquos mas vencerão e fizerão fugir os muitos e morrerão dos 
seus cento e vinte e sete mil. (?) Ego Dominus qui conturbo mare Dominus exer-
citum nomen meum15.  Des aca que pos na mão dos reis a gente e ao mar e artes 
mas a victoria reservoua para sy para que se entenda que ele soo he o rei reale e 
poderoso Tu solus Dominus tu solus altissimus Iesu Christe16. Quer Deos rafrear 
os reis. Ps. 31 Non salvatur rex per multam virtutem timeat Dominum omnis 
terra17. Ps. Nunc reges  intelligite servite Dominum in timore18. Direis padre, que 
faremos? Tres cousas pedir merecer agradecer de boca. Na primeira cousa estais 
bem. Laus Deo. Fazeis procisões pedindo. Na 2ª cousa não. he mao. Guardai o 
contrato solemne que Deos fez com os catholicos desde o principio do mundo. 
Guardai minha ley guardarvos eo a vos. Este fez com Abrahão pai dos crentes 
ambula coram [me] et esto perfectus19 et ego ero protector tuus et merces tua 
magna nimis20. Aly todos os catholicos filhos de Abrahão se contractarão. Hum 
Deos tão querencoso deste contracto que na ley velha chamou tabernaculum 
federis arca foederis sanguis foederis. Na ley nova o sancto sacramento tambem 
he sanguis foederis. Levit. 26 ponam tabernaculum meum in medio vestri res-
piciam vos crescere vos faciam21. Guardai o contracto. Quando has de suponer 
deshonesto se na (?) o não es? Scrutemur vias nostras et quaera[mus] Domi-
num22. Voca me adversus in temporum (?) consola (?). Temos a (?) ano.  

II – Concio ad patres 
Dixit vir ad collegam suum mittamos sortes et sciamos hoc malum sit 

nobis Jonae 1º23   
1596 mense julii quando os engreses tomarão Cales e se temia viessem 

a Lisboa.        
[BNL Cod. 3502, fol 498r - 501v]

Contase no livro de Jonas que mandando Deos pregar a Niniva cidade 
muito populosa e chea de peccados que a avia de destruir Jonas fugio por res-
peito do povo de Israel e seu. S. Hieronimo diz que como corria entre os pro-

15 Isaías, 51, 15.
16 Rito romano da missa – Gloria
17 Ps. 32, 16; 14; 15.
18 Ps. 2, 11.
19 Gen., 17, 1.
20 Gen., 15, 1.
21 Lev., 26, 11, 9.
22 Jeremiae, Threni, 3, 40.
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phetas que quando se convertessem os gentios acabarião os judeos e aquela 
cidade era tão grande e de gentios. Convertendose parece que se acabavão os 
judeos. Jonas por esta causa não quis yr pregar. Mas a causa que o texto aponta 
he que Jonas ouve que o Senhor não avia de destruir aquela cidade porque era 
muito misericordioso e assi pregando que avia de destruir fiquava tido por pro-
pheta mintiroso. Como quer que fosse ele fugio a todo correr. Chegou a nao 
tão cansado que logo buscou o fundo da nao e adormeceo. No tempo do somno 
seu se alevantou tormenta extraordinaria. Os marinheiros quiserão arribar. Não 
puderão, tambem de la era a tormenta. Entenderão a tormenta ser estraordina-
ria lancarão sortes divinatorias (as quaes são defesas, as consultorias não são 
defesas) e Deos concorreo com elas e surprehenderão a Jonas, o qual estava 
dormindo. São Hieronimo diz sopore gravi nara rauca diz que roncava. De 
sorte que acharão que a causa total da tormenta era peccar e sobre isso roncar. 
Reprehenderão com modestia a Jonas: homem, de que nacão es? Que fizeste 
que tão grande tormenta causaste? Andou muito bem e confessou publicamente 
seu peccado. E logo aly se converteo e disse que o lancassem ao mar que logo 
cessaria a tormenta. Antes quis morrer que morrerem os da nao. Deos logo 
lhe perdou, mas quislhe mostrar o que ele merecia era o inferno pera sempre. 
Veo hüa balea e tragoouo vivo  e nisto virão abaixo (?) ao fundo do mar entre 
hüas serras e meteose em hüa gruta e veveo aly tres dias e tres noytes que lhe 
parecerão trezentos annos. Jonas 3 ad extrema montium discendi, vectes terres 
concluserunt me in aeternum24. Applicando. Vimos tormenta extrordinaria em 
Espanha, ira de Deos manifesta. Comecou por Portugal, finouse o rey e o regno. 
Amos 4 Auferam reges in indignatione mea25. Job dissolvi baltheum regnum26. 
Descompõe Deos hum rey tiralhe o talabarte e o sceptro da mão. Assi fez ao rey 
de Portugal por nossos peccados e passou o sceptro ao rey catholico Filippe no 
que nos fez muitas merces, porque podera occupar o regno o xarife, o engres, 
o frances tão esforcado ficou. Agora anda a ira de Deos em Castela. Tomarão 
os engreses a Cales sem perder homem e encheremse de fazenda. Threni 1 facti 
sunt inimici eius in capite hostes eius locupletati sunt propter multitidinem ini-
quitatum eius27. Diz abaixo mandavit Dominus adversum Jacob28. Aly reprova 
Jeremias os que attribuiam iso a natureza. Erão o comum dos peccadores. Isto 
attribuirem os effectos da divina justica a natureza. Vem fome dizem não cho-

23 Jonas, I, 7.
24 Jonas, 2, 7.
25 Osee, 13, 11.
26 Job, 12, 18.
27 Jeremiae, Threni, 1, 5.
28 Jeremiae, Threni, 1, 17.
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veo. Vem peste, dizem apegouse de mercadoria de hüa nao. Tomarão Cales 
dizem pouquo ha tomarão os espanhois a Chalês. Grita Jeremias c. 3 Qui est 
iste qui dixit ut fieret Domino non jubente? Nos inique egimus et ad iracundiam 
provocavimus29. Deos he senhor universal e particular da sua igreja, assi como 
lemos do povo de Israel no deserto castigo quos amo arguo et castigo30. Amos 
3 vos tamen cognovi ex omnibus cognationibus terrae; id circo visitabo super 
vos omnes iniquitates vestras31. E pode ser que he chegado o tempo que disserão 
alguns grandes servos de Deos Simão Gomes, Leão Anrriquez, o Padre Luis 
Goncalves que avia de vir algum grande castigo a Espanha. Pode muy bem ser 
que he este tempo chegado. Videamos quare hoc malum sit nobis32. Digo que em 
summa a causa he peccar e sobre iso roncar. Jonas era catholico  e propheta e 
roncava no tempo da tormenta. Representa as duas sortes de homens que causão 
as tormentas com peccar e dormir. Dormem os seculares 1 Reg 26 se le como 
dormindo Saul e a corte no campo veo David de noyte e tomou a lanca de Saul 
e o copo por onde bebia e antão foysse a hum alto nonne respondebis Abner? 
Et respondens Abner ait quis es tu qui clamas et inquietas regem? Et ait David 
numquid non vir tu es? Et quis alius similis tui in Israel? Quare ergo non custo-
disti dominum tuum regem? Ingressus est unus vide ubi sit hasta regis et cyphus 
aquae qui erat ad caput eius vivit Dominus quoniam filii mortis estis vos!33 
Podese isto applicar ex parte. Temos hum rey, mas pode ser que alguns dos 
seus dormem. Nosso Senhor nos valha. Dormem  sobre terem  muitos peccados 
muitos ecclesiasticos ; esta he a 2ª causa e principal da ira de Deos em Espanha. 
Assi foy na lei velha  peccados dos sacerdotes com descuido comecarão a des-
truir Hierusalem quando o philisteos tomarão a arca hya em hombros de sacer-
dotes amancebados. Depois os babilonios a destruiram diz Hieremias Threni 4 
Propter peccata prophetarum eius et iniquitates sacerdotum eius34 diz que toda 
aquela tormenta causarão principalmente os peccados e sono dos prophetas. Eis 
aqui temos Jonas que peccou e sobre isso roncava. Isto faz temer e aqui farei 
detenca porque somos sacerdotes. Se nos sacerdotes de Espanha e prophetas (os 
pregadores são os prophetas neste tempo) dormem estamos mui mal. Quid tu 
vides, Hieremiae 1 virgam vigilantem ego video35: vejo hüa vara esbrugada em 
mão de homem que esta esperto a levantará para acoytar. Sabeis, irmãos, quando 

29 Jeremiae, Threni, 3, 37; 42. 
30 Apocalypsis, 3, 19.
31 Amos, 3, 2. 
32 Jonas, 1, 7.
33 I Regum, 14; 15; 16.
34 Jeremiae, Threni, 4, 11.
35 Jeremiae, 1, 11
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a vara he vigilante? quando ha dormientes principalmente ecclesiasticos. Simon, 
dormis! Dizia Christo no horto e bem, e tempo he este para dormir! Irmãos, os 
outros la se o ajão, nos vegiemos e cada hum se determine e reforme. Imitemos 
nisso a Jonas que no ventre da balea disse Sus!, non ser mais parvo! Como he 
parvo o que não obecesse (?) que custodiunt vanitatem frustra. ipsi sibi  mise-
ricordiam suam derelinquunt Dominem qui volui reddam tibi. Assi cada hum 
de nos (Amos?) da balea  pouquos escapam e tormão qua depois que a balea 
infernal os tragou. Determinados nos melhoremos nos tres votos. A castidade 
angelica:que a propria molher que se confessou a hum de nos diga castiga, mas 
mas confessome com hum anjo. Sap. 4 Oh quam pulchra est generatio casta 
cum claritate immortalis est enim memoria illius quoniam et apud Deum nota 
est et apud homines36. Ha virtudes que se hão defender: esmola, (?), cilicio, e 
outras se hão mostrar. Modestia nota sit. Castitas, Justitia, etc.. Haec castitas 
societatis nostrae.

Melhoremos na obediencia etiam in minimis generibus. Acabado de o 
superior mandar fiat fiat37. Hum exemplo: os dias passados no Prado Spiritual, 
hum asno obediente por molagre ordinario ya buscar tres milhas ortalica pera 
o mosteiro, tinha o mosteiro a quinta tres milhas, tocava com a mão na porta 
da horta, carregavãono da ortalica, caminhava soo sem se deter nos caminhos 
nos prados com outros animães. Applicarei este exemplo a mim, não trato dos 
outros. Senhor, porque fizeste milagre de obediencia no asno? Non bastaria os 
exemplos de obedientia no leão que servia no mosteiro de São Hieronimo e o 
exemplo do fogo e senão no asno? A reposta he para que me chamasse de asno 
quando non obedeco a algüa cousa. Pior que asno. São Francisco dizia ser asno, 
nos muito maes. Lembro tambem que nos não escusemos facilmente dos minis-
terios. Lembrame de hum padre antigo muito prudente e virtuoso que me disse 
hüa vez estando doente que se achava muy arrependido de algüas vezes que se 
escusara. Dizia ele que sofrera na doenca grandes trabalhos e que podia com 
tudo e que estava espantado com quanto podia a natureza quando ela queria, 
mas quando não quer diz que não pode. Que estava muy arrependido das vezes 
que se escusara de confissões cuidando que erão trabalhos sendo na verdade 
preciosos trabalhos e alvitres do ceo. 

Reformemonos na pobreza maxime neste anno que non ha pão e come-
mos no refectoreo o sangue dos pobres muita gente o tira da boca para nolo dar. 
Non he pão de mimo. Accomodemonos. Em Augusta era hum anno de fome e 
comião os padres pão centeo no refectorio. 

36 Lib. Sapient., 4, 1.
37 Ps. 40, 14; Ps. 71, 19; Ps. 105, 48.
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Reformemnos na charidade Advenam non contristabis38. Colos. 3 non est 
servus  nec liber, barbarus  et scytha, gentilis et judeos, sed omnia et in omni-
bus Christus induite vos sicut ellecti Dei sancti et dilecti viscera misericordiae, 
benignitatem, humilitatem, modestiam supportantes invicem et donantes vobis 
metipsis si quis adversus aliquem habet querelam sicut Dominus donavit vobis 
ita vobis39. 

Reformemonos na oracão. Indui me sacco obsecrationis40. Aug. Alis 
elemosinae et jejunii celeriter ascendit oratio et exauditur e pecamos a Deos 
provideat Dominus sibi viros homens amigos de reformacão  dos custumes 
de Espanha. Vamos prover de armas. Esta bem, mas diz São Bernardo erigere 
muros negligere mores non basta e Sancto Aug. diz  5 de Civita. Importante est 
durare rem publicam stantibus raeribus ruentibus moribus. Triste de ti Espanha, 
Deos te valha. Nos reformemos a nos, não nos alcance a ira Ezech 21 Occidam 
in te justum et impium41. Em que caso mata Deos boõs e maos? Quando a mal-
dade he fina e a virtude fria, quando os maos muitos e os boõs pouquos e pouco 
boõs. Hüa herdade chea de erva, espigas raras metemlhe os boys, hüa vinha toda 
mortorio quatro cachos labruscos. Descontasse. Nesta casa nos encetou a ira 
de Deos no tempo que se saqueou Lixboa. Aqui chegou o saceo. Mas  ha outra 
rezão de reforma que mais forca deve ter com nos e deve complellir a sermos 
sanctos e he que espera Deos de nos esta sanctidade quando faltasse fora na falta 
da Companhia de Jesu. Osee 4 si fornicaris tu Israel, non delinquat saltum Juda 
et Domini dixit numquid et vos vultis abire?42 Respondeo São Pedro: Domine 
quo ibimos verba vitae eternae habes43.

III – Caro mea vere est cibus, etc. 
Em Santa Catherina estando o Senhor fora no anno 1596 quando os 

engreses tomarão Caliz e Faro e se temia viessem a Lisboa.
Podese pregar na festa da Eucharistia
[BNL, Cod. 3502, fol. 280r - 283v]

Tres passos Deo dante tratarei: 1º, a certeza do mysterio do Sanctissimo 
Sacramento; 2º, a felicidade dos que o creem e logrão; 3º a infelicidade e mal-

38 Exodus, 22, 21.
39 Ad Coloss., 3, 10; 11; 12; 13.
40 Baruch, 4, 20.
41 Ezechielis, 21, 3.
42 Oseae, 4, 15.
43 Joannem, 6, 69.
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dade dos que lhe fazem guerra. Quanto a primeira parte da certeza diz Christo 
caro mea vere est cibus S. Cirillo diz nullus rellinquit ambigendi locus a quot-
quot hominem debent. Credes quanto diz passa isto na verdade. Chegar Christo 
a dizer vere que aja quem duvida? Tem ese inferno aberto. Mas Deos não se 
contenta com o dizer mas de longe  figurou este divinissimo mysterio para que 
quando viesse com ele todos o cressem. Quatro estados teve o mundo: estado 
da innocencia, estado da ley da natureza que durou só desde Adão pecador até 
Abrahão e Moyses; estado da ley velha que durou de Moyses até Christo; estado 
da ley da graça que dura de Christo ategora e durará te fim do mundo. Em todos 
estes estados do mundo, Deos figurou e apontou neste mysterio. No estado da 
innocencia o legno da vida, legno da immortalidade foy figura do Sanctissimo 
Sacramento, manjar de immortalidade. Quis manducat hunc  panem vivet in 
aeternum44 et secundum dies ligni vitae erunt dies a populo mei45. E a igreja diz 
summant Christum qui renovat  juventutem meam. No estado da ley da natureza 
ha mais clara pintura de hüa missa que o sacrificio de Melchisedech. ofereceo 
pão e vinho e lancou a bencão a Abrahão. Mas entendei que he pintura. A pin-
tura não tem a substancia da cousa, hum homem pintado não tem carne e ossos. 
Assi o sacrificio de Melchisedech foi como pintura da missa. era pão e vinho 
mas qua esta a carne de Christo e sangue.  Direis: e quem disse que fora pintura 
do sacrificio da missa no tempo do messias? Deus juravit et non poenibit eum 
tu es sacerdos in aeternum secundum ordinem Melchisedech46. Diz hum doctor 
que basta esta prophecia para convencer qualquer entendimento. No estado da 
ley velha o maná clarissima figura no titolo, suavidade, tempo, e em parecer hüa 
cousa e ja outra: chamase pão do ceo, panem coeli dedit eis omnem suavitatem 
in se habentem. Hic est panis qui de coelo descendit specialis dulcedo in proprio 
fonte degustata lhe chama S. Chrisoh. Opus 37 e sancto lhe chama dulcissimum 
convivium  e São Boaventura refectio animarum sanctorum. No tempo durou o 
maná todo o tempo do deserto te entrarem na terra da promissão. Assi o Santo 
Sacramento he viatico neste deserto te entrarmos na gloria.. O maná finalmente 
parecia hüa cousa e tinha outra. Este he o principal ponto. A fee deste mysterio 
quis Deos hum milagre semelhante: o maná parecia semen coliandri grão de 
coentro e tinha substancia de carne diz Salamão ad quid quisque convertebat 
este ponto que he o que os infieis se enleam, a hostia consagrada parece hüa 
cousa e ser outra. Parecer pão e ter em sy o corpo verdadeiro de Christo: caro 
mea vere est cibus. Figurou Deos tambem no bolo de Helias que lhe deo o anjo 

44 Joannem, 6, 59.
45 Iasais, 65, 22.
46 Ps., 109, 4.
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a comer; parecia que não tinha mais em sy que hum almoço, parecia que não 
tinha mais sostentação que para hüa manhã e realmente tinha em sy encerrada 
sotentação para 40 dias andando sempre: ambulavit in fortitudine cibi illius 40 
diebus et 40 noctibus47. Hüa cousa parecia e outra era. Assi qua. No estado da 
ley da graça apontou já Deos este mysterio e o testificou abundantemente por 
apostolos e evangelistas, pelos concilios, pelos martires, pelos doctores gregos 
e latinos, pelos fundadores das religiões, por milagres que Deos fez em Italia, 
em Alemanha, em Frandes, em França, em Castela, em Portugal.  Poos Deos 
milagres do Sanctissimo Sacramento em todas as partes notaveis porque quis 
abundar na prova deste mysterio. Referirei alguns para consolação vossa. Em 
Roma esta hum altar na igreja de Sancta Potenciana e esta sem frontal para que 
todo mundo o veja. Estava hum sacerdote celebrando acabando de consagrar, 
duvidou se estava aly o Senhor, enfraqueceo na fee, se não quando se lhe sae de 
diante o sancto sacramento e foy ao lado do altar dereito e deu no canto era de 
marmore mostroulhe Deos ao sacerdote que merecia logo ser queimado, mas o 
Senhor que he misericordioso não quis queimar a ele: queimou a pedra. Nisto 
torna aly onde estava o sacerdote e dece ante o altar e os pees do sacerdote e 
queima a lagia. A quantidade da hostia esta hüa rexa de ferro, em memoria, em 
baixo. Tornouse  a hostia ao altar, chorou o cura do seu peccado amargosamente. 
No anno de 1572 annos em Ferrara tambem he Italia. Estando celebrando hum 
sacerdote depois de consagrar em alevantando o Senhor duvidou. Nosso Senhor 
o quis convencer não castigandoo como ele merecia, mas usando com ele de 
sua misericordia fez hum milagre gloriosissimo e foy que em alevantando a 
hostia saio grande copia de sangue e esguichou e saltou para cima e orvalhou 
toda a bobada da capela  e esta hoje em dia o sangue tam fresco como se ontem 
o derramaram. E fesse depois hum mosteiro de frades de S. Agostinho que tem 
agora esta capela na igreja do mosteiro para consolação dos fieis. Outro em Ita-
lia em Viterbo e Assis de Sancta Clara, mas estes bastão. Em a Alta Alemanha 
em Hefel, lugar que esta tres milhas germanicas (cada hüa he hüa grande legoa) 
de Eriponte. O senhor deste lugar Hosbaldus nomine em dia de paschoa a cons-
tranger ao parocho que consagrase hüa hostia grande como a do sacerdote para 
ele comungar. Disselhe o cura: Senhor, comungai como os outros, tanto tem a 
hostia pequenina como a grande. Não quis. Vindo este homem para comungar 
sóo estavão os criados de hüa parte e outra. Acabado o domine, non sum dignus, 
indo o sacerdote para lhe meter o Senhor na boca comeca a terra a abrirse sem-
pre para baixo e ele a decer como do Dathã e Abiron estendeo ele o braco ao 
quanto do altar, não lhe valeo sendo de marmore entrava por ele a mão como se 

47 3 Regum, 19, 8.
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fora de lãa. Quando aquilo vio pedio misericordia e os criados todos e o clerigo 
que faria aquele Senhor que tem o lado aberto para os peccadores arrependidos. 
Abrandou a sua yra e parouse a terra. A este homem o tirarão, davalhe já a terra 
de cima pelos peitos. Tirarão antão. Fiquou a hostia em memoria com hüa rexa 
de ferro por cima e os dedos assinalados no quanto da altar que entrarão pola 
pedra. Lese isto que aconteceo mais de duzentos annos porque aconteceo no 
anno de mil e quatro centos y oytenta annos. Fezse ay hüa igreja grande como 
hüa see e esta ainda oje a hostia inteira como se ontem consagrarão. Eu a vy e 
adorei e tem imagem de crucifixo. Faz o Senhor aly muitos milagres. As irmãas 
do emperador vierão aly em romaria descancar com suas damas de companhia 
que são grandes tres legoas de qua, porque são tres milhas germanicas e cada ha 
germanica tem cinco milhas de Italia. Em Frandes: em Bruxelas estão hüas tres 
hostias em hüa custodia. O caso foy que huns judeos na somana sancta peitarão 
a hüa pessoa e ouvierão de hüa igreja a custodia do Sancto Sacramento as maâos 
e na esnoga a despejarão ser hüa mesa e os judeos derredor com punhaes e facas 
comecarão a ferir as hostias. Acudio Deos com hum milagre amoroso: encheose 
a mesa de sangue que corria das hostias. Fiquarão pasmados e cheos de medo, 
ho manifestarão. Estão hoje em dia as hostias. Eu contei em hüa sete facadas.

Em Franca temos o milagre que fez Santo Antonio em Tolosa quando a 
mula deixou a cevada e veio ageolharse diante do Sanctissimo Sacramento.

Em Castela temos os sanctos corporaes de darouca. Ora notai que he mila-
gre illustre e da grande consolacão. Bem sabeis que Espanha por peccados da 
carne foy entregue a mouros no anno de setecentos e quatorze e esteve em poder 
de mouro ate era de mil e duzentos e treze que são quinhentos annos de sorte que 
peccados da carne esteve Espanha em poder de mouros quinhentos annos, que 
ha de ser de vos gente carnal? Estar aqui alguns? Em que vos fundais? E quereis 
que Deos vos sofra? Comecarão a reparar Espanha homens christianissimos e 
castissimos entre os quaes foy Dom Jaime rei de Aragão que tomou Valenca aos 
mouros. Hum seu capitão estando em hum alto monte para dahy conquistar hum 
castelo dos mouros chamado (Chio) deu o castelo sinal aos mouros concorreo 
infinidade de pee e de cavalo. Coalhavão os campos e cercão os christãos os 
quaes não chegavão a mil homens e não tinhão no monte torre nem muro nem 
remedio senão o de Deos. O capitão geral castissimo e christianissimo disse ao 
exercito: Irmãos bem vedes que não tendes outro remedio senão o do ceo. Con-
fessemonos todos e comunguemos. Tinhão hum sóo sacerdote virtuoso. Confes-
sarãose seis, não ouve tempo para mais. O capitão e seis os mais honrrados. Ora 
sus, oucamos missa todos. Consumio o sacerdote e estando para dar o Senhor 
aos sete, o demonio imigo da christandade que sabia muito bem que da missa e 
comunhão lhe podia nacer a victoria determinou de estorvar e perturbar . Incitou 
que toda aquela mourisma em comecando a missa que viesse marchando  de 
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todas as partes para o monte e querendo comungar declarãose com tão grande 
grita alaridos e algazares que non ouvia mais espaço que o capitão com todos 
sairãose sem comungar. Que faria aquele Senhor que fiquava no altar? Ajuntou 
os christãos de maneira que em breve espaco puserão os mouros em fugida e 
foy tão grande o estrago que fizerão nos mouros que quando tornarão estava o 
chão alastrado de mortos. Tornãose ao altar para comungar. Disse o sacerdote: 
Senhores, eu deivos por mortos a todos e avendo medo dos mouros no desaca-
tassem  ao Sancto Sacramento levei os corporaes com as seis hostias e pulos 
debaixo de hüa lousa em lugar secreto e escondido, vamos com tochas buscalo. 
Vão em procissão com tochas acesas, descobre os corporaes, acha as seis hostias 
todas cheas de sangue e nos mesmos corporaes sangue e na pala sangue. Milagre 
espantoso. Não hum, mas seis porque todas as hostias lancarão sangue. Quislhe 
nosso Senhor mostrar que aquela victoria não fora por hüa valentia mas polo 
divino sacrificio da missa (onde esta o mesmo Senhor que no monte do Calvario 
venceo os demonios). Essa lhes deu victoria contra os mouros. Não pararão aqui 
as maravilhas do Senhor: atterrarão os corporaes qual levaria para sua cidade os 
sanctos corporaes com as ostias e sangue. Assentarão que os pusessem em hüa 
caixa sobre hüa mula e a deixasse tomar o caminho que Deos fosse servido, eles 
de tras com tochas. Caminhou este animal cessenta legoas, concorreu o mundo 
com tochas, a mulinha comia brevemente e caminhava agasalhada em certas 
vilas, a cidades nunca quis aly parar. Conclusão, chega a Darouca, cuidarieis 
todos que avia de yr para a see; a mulinha no arraial da cidade toma para hüa rua 
para onde estava hum hospital de peregrinos. O meu Deos! Amigo de peregrinos 
e pobres, assi o fez a Virgem em Belem no lugar dos peregrinos se agasalhou e 
pario o seu menino. Consolaivos gente pobre. Mas aconteceo que a mula se ago-
elhou como se dissera ja fiz o que Deos me mandou, tiremme o sancto milagre. 
Acabado de lhe tyrarem a caixa deitouse de todo no chão e morreo. Não quis 
Deos que aquele animal servisse a mais ninguem. Esta historia eu a ly escripta 
nos livros da capela e oje se mostrão os sanctos corporaes de Arouca e conco-
rrem então a velos toda  Espanha. O

Em Portugal o milagre de Santarem e todos o sabeis. Etc.
A felicidade dos que o crem
Temos os catholicos tres benaventuranças. Somos benaventurados porque 

cremos, disseo Christo:bendictus qui  non videtur et crederunt. Mais benaven-
turados quando o recebemos Joh. In me manet et ego in eo. Cyril super Esaiam 
accubantes mensae Domini panem vitae comedentes benedictio vestra semper 
perfruuntur. Muito mais benaventurados quando resuscitarmos gloriosos. Quis 
manducat meam carnem, ego resussitabo eum in novissimo die48.

48 Joannem, 6, 55.
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A infelicidade, a maldade dos que lhe fazem a guerra. A esses a letra são 
os hereges de Inglaterra. Imigos declarados do Sanctissimo Sacramento. Estes 
são as fezes de toda a maldade. Aveis de entender que de todos os peccadores 
os hereges são os moores e por taes no dia do juizo serão condenados a moores 
tormentos. Assi o diz S. Pedro em Epist. 2 novit Dominus iniquos in diem judicii 
reservare cruciandos magis autem eos qui sectas non metuunt introducere49. 
Destes hereges, os pessimos são os deste tempo. trazem bandeira alevantada 
contra o Santissimo Sacramento, contra o papa, contra os sacerdotes e religiosos, 
contra as igrejas, contra as imagens. Tribulatio, diz Santo Augustinho, ecclesiae 
triplex violenta faudulenta, violenta et  fraudulenta simil. A violenta he dos tyra-
nos Declotiano, Nero. Fraudulenta he dos hereges dos tempos passados specu-
laculativos sophistas, argumentavão contra a fee. Violenta e fraudulenta simil he 
deste hereges crueis contra as igrejas e clero e tambem fraudulentos argumenta-
dores contra a fee com que enganão a gente simple. Que aveis de fazer, irmãos? 
Pelejar varonilmente contra estes hereges como verdadeiros catholicos tendes 
por vos a Deos e os sanctos e anjos. Os seus anjos custodios são por vos, dilo 
S. Paulo: omnes sunt administratorii spiritus Christi eos qui quos hereditatem 
capiunt salutis50. Tendes por vos Santiago padroeiro de Espanha. Bem sabeis ou 
deveis saber como Elrei Dom  Ramiro no anno 800 avendo de dar batalha aos 
mouros tendo muy poucos consigo e os mouros infinitos lhe appareceo de noyte 
o glorioso apostolo e lhe disse : eu sou o apostolo Santiago. Nosso Senhor Jesu 
Christo me ha feito padroeiro e protector de Espanha. Nisto estendeo a mão o 
apostolo e disse: tem animo que amanhã venceras toda esta mourama. Faze o 
que te digo, confessaivos todos e comungai e ouvi missa pola manhã ⊕ 51 eu 
na batalha serei em vosso socorro e vermeeis vos e os mouros em hum cavalo 
branco no exercito. Assi o fizerão. Chamou logo Elrei Dom Ramiro os bispos 
e sacerdotes (que este chamara e trouxera consigo não para pelejar senão para 
os encomendarem a Deos quando pelejassem, como Moyses e Josue contra os 
amalecitas). Contase com muitas lagrimas o que Sanctiago lhe dissera. Confes-
samse todos com muita contrição e lagrimas, diz a historia. Deram nos mouros, 
matarão perto de sessenta mil. Viose o apostolo num cavalo pombo embara-
cando e ferindo os mouros. Irmãos, confessaivos e comungai: aqui esta o ponto: 
vencer os peccados e antão os imigos: e antão day nos engreses invocando a 
Deos e a Santiago. Tendelo por vos, tendes por vos a Sacrossanta Rainha dos 
Anjos. Vingailhe a injuria que fizerão os engreses a outra vez que qua vierão: 
derão a imagem de Nossa Senhora da Guia em Cascaes vinte e cinco feridas. A 
Virgem vos ajudará. Fiat colloquium.                            

49 2E. Petri, 2, 4. 
50 E. Pauli, Ad Heb., 1, 14.
51 Ao lado: ⊕  e quando derdes a batalha dizei: Deus ajudaime, Santiago ajudaime eu na 

batalha etc.
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IV – Domin. 11     
Ephetah quod est adaperire - Marc. 752

Anno 1596 quando os engreses hereges derribarão as igrejas e espedaca-
rão as imagens em Calix e Faro

[BNL Cod. 3502, fol. 324r - 329r]

Lembrarãome as palavras de Ezech 39. Habitari vos faciam sicut a 
principio bonisque donabo majoribus quam habuistes ab initio53. Deste evan-
gelho foram tiradas as sanctas cerimonias do baptismo per salivam et tactum 
sacerdotis agitur e também nos dizem Ephetah quod est adaperire. Esta em 
rezão que nos renovemos como no principio quando nos baptizarão. Aqui neste 
evangelho ouve separação, gemidos e louvor de Christo, este homem loquebat 
recte. Falou louvores de Christo que era verdadeiro Deos. Assi notai, irmãos, 
tres cousas aveis de ter para vos salvardes: separação, penitencia, confissão de 
fee de Christo [interlin.: fee invincivel]. Assi como hum religioso na sua profis-
são promette tres cousas perpetuas te morte: obediencia, pobreza, castidade, assi 
o christão tres cousas ha de ter perpetuas te morte: separação de maos aeterna, 
penitencia toda vida, fee invencivel. Primeiramente o que pretende morar no ceo 
para sempre deve aqui apartarse de maos. Esta foy a primeira pregação de São 
Pedro na primeira menhãa que em Hierusalem baptizou tres mil. Dizia a todos 
salvamini a generatione ista prava54. Isto prega São Paulo si quis nominatur 
ut frater maledictus est aut fornicator cum eis nec cibum sumere55. Isto grita 
Sancto Augostinho: Invenisti panem coeli adjunge te illi curre cum illo. A rezão 
esta clara: caminho eu paro o ceo? Pois devo ajuntarme ao bom. O mao vai 
para o inferno. Mas outra rezão forca mais. Os do ceo benaventurados nenhüa 
conversação tem com os damnados. Benaventurados e damnados tem aeterna 
separação. Esta he a reposta que deu Abrahão ao riquo avarento que pedio mitte 
Lazarum ut instingat digito linguam meam56. Mandai qua a Lazaro por certo 
espaço quero falar com ele, querome consolar  por hum pouco e tambem refri-
gerarme esta lingua. Respondeo Abrahão he decreto divino assento aeterno que 
damnados e justos não se conversem nem deca de qua lá algum justo. Magnum 
clamor interpositum est. Suma distancia quis Deos que ouvesse aeternamente 
quis Deos por ley que estemos apartados  e em grande distancia. Digo assi que 

52 Marcum, 7, 34.
53 Ezech., 36, 11.
54 Actus, 2, 40.
55 E. Pauli, 1 Cor., 5, 11. 
56 Lucam, 16, 24.
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pois na outra hão de estar apartados que ja aqui hão de comecar. Como diz São 
Paulo cum eis nec cibum sumere. Mais: a igreja isto prega a seus filhos em 
lhes dar padrinhos no baptismo. Como nota Dionis. c7 Eccle. Hierarchia visum 
est ut uni ex fidelibus tradant puerum preclaro divinarum vero magistro sub 
quo puer sit quasi sub patre divino57. Este sancto costume trabalha o demonio 
anichilar com dar a gente moça certos padrinhos e madrinhas de sua mão. A 
hüa donzela la lhe busca hüa alcoviteira hüa velha diabolica que assella a hum 
mancebo hum conselheiro calaceiro lhe aconselha liberdades e tafularias. Ha 
em Lisboa gente vertuosa muita. Ha outra diabolica. Cada hum olhe por sy e 
guoardese dos maos. Mais o caracter baptismal que he hüa marqua divina hum 
sinal das ovelhas de Christo que o Spirito Sancto imprime no intendimento do 
baptizado e he hüa participação no sacerdocio de Christo com que hum homem 
fiqua habilitado para receber os sacramentos da igreja e distinto e separado dos 
infieis, de sorte que o caracther baptismal diz distinçaõ de maos e applicação ao 
culto divino. E he aeterno o caracther, para que entendemos que aeternamente os 
bõos nos avemos de apartar dos maos. Conclusão este apartamento de maos nos 
insina a Sacratissima Virgem N. Senhora (estamos infra octavam Assumptionis) 
da qual diz S. Hieron. ascendente Domino cum quibus vacat Maria? Semper 
cum apostolis fuit quousque dispergunt? Cum senatoribus coeli in magisterio 
Spiritus Sancti. David diz que he sinal de predestinação buscar bõos e com  dex-
treza e primor apartarse de maos. Domine quis habitabit in tabernaculo tuo! et 
ingreditur sine macula58. Diz abaixo Ad nichilum deductus est in conspectu eius 
maligus timente autem Dominum glorificat59.

Poenitencia toda a vida olhos no ceo e chorar neste vale de lagrimas. Aug. 
universa chistiani vita crux est et paenitencia. Dous titulos temos para entrar no 
ceo innocencia paenitencia. Não ha mais. Iremos de qua bateremos a porta do 
ceo Domine Domine aperi nobis. Sois innocentes, entrai. Não o somos. São 
innocentes os meninos baptizados (falando em rigor de innocencia sóo a Vir-
gem he innocente). Ficanos sóo o titolo de poenitentes para entrarmos. Hieron. 
Paenitentia tabula post naufragium inhere ei usque ad litos. Os adultos sabemos 
que peccamos, não sabemos se estamos perdoados diz Hieron. inhere ei usque 
ad litos. por isso he bom conselho confessar e comungar cada oito dias. E cada 

57 Dionysii Areopagitae, De ecclesiastica hierarchia, 7 in S. Dionysii Areopagitae Marty-
ris inclyti... De ecclesiastica hierarchia, 7 Opera translatio nova Ambrosii florentini, philosophi, 
rhetoris et theologi luculentissimi, Abbatisque generalis ordinis camaldulensis, Venetiis, Ad signum 
spei, 1546, 60.

58 Ps., 14, 1.
59 Ps., 14, 4.
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dia quando vos deitais dizei: Senhor, pesame muito de meus peccados pecovos, 
Senhor, polo desemparo de vosso filho na + e pola misericordia que ele pedio 
aos peccadores me queirais emparar com a vossa graca e me queirais perdoar 
meus peccados e darme graca que nunca mais vos offenda e isto por intercessão 
da Virgem N. Senhora... Os sanctos entrão no ceo com as lagrimas nos olhos.  
absterget Deus omnem lachrymam sanctorum et  non amplius erit luctus60.

Confessar a fee de Christo te morte. Iso diz aqui S. Hieronimo que sig-
nifica este homem mudo que Christo curou e tiroulhe o impedimento da lingoa 
e falava bem. Significa o catholico que confessa a fee de Christo publicamente 
sem medo te morrer morrer por ela. Fee invencivel. Hir. Dominus solvit lin-
guam, ut dicat credo in Deum patrem omnipotentem et in Iesum Christum filium 
eius unicum. Solvit linguam Dominus ut eructer verbum bomum quod non pos-
sunt nec nova nec vethera cohibere. Graças a Nosso Senhor sois catholicos e 
tendes fee que confessareis te morrer por ela. A que peco attenção irmãos meos. 
Farei hüa pouca detenca que releva assi que cuidais pretendeo o demonio com 
o exercito do herege engres e outras naçoes que qua veio este anno? Quer meter 
a heresia em Espanha. Entendei irmãos: o intento do demonio he tirar a fee aos 
catholicos. Não se contenta o demonio fazer hum christão que seja ladrão ou 
homicida ou adultero. Pretende fazelo herege e que perca a fee. Provo  isto clara-
mente no psalmo 136 exinanite exinanite usque ad fundamentrum in ea61. Derri-
bailhe as paredes e arrancailhe os aliceces. Declaram os doctores que são vozes 
dos demonios que se exhortão huns aos outros a destruição total das almas, não 
somente as virtudes que são as paredes, mas a fee que he o alicece lhe tiremos. 
Mais quando tentou a nossa May Eva não somente lhe disse que comesse, mas 
logo a encaminhou para a idolatria eritis sicut dei. Não disse sicut Deus, senão 
dei. Ao mesmo Christo quando o tentou disselhe que comesse, depois que se 
lancasse do pinaculo, na terceira o tentou claramente de idolatria cadens adora 
me. Pretende tirar a fee. O mesmo se ve por expriencia cada dia nos christãos 
pretende tirarlhes a fee por tentações claras. Diz a hum fazete judeo, a outro 
fazete mouro e fazemse alguns como os elches de Africa. A outro fazete lute-
rano. Por imaginações de blasfemia importunas como acontece a pessoas que 
estão nas igrejas rezando e o diabo trazlhe diabolicas e torpes representações 
contra o Sancto Sacramento e contra a nossa fee e contra os sanctos. Por argu-
mentos sotis a leterados. He conselho de sanctos não disputar com o demonio 
em cousas de fee. Por casos que acontecerão. Contarei so hum que contão esses 
antigos e tralo Surio. Theophilo conego de hüa see tirarão a conesia, teve tanta 

60 Apocalypis, 21, 4.
61 Ps., 136, 7.
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magoa que buscou hum feiticeiro judeo, logo se encheo a casa de demonios e 
hum em hüa cadeira e Theophilo diante dele que lhe fizesse aver a conesia. Sou 
contente disse o demonio, mas hasde fazer o que te mandar. Farei tudo. Diz o 
principe das trevas: nega a Christo crucificado. Deixo o mais da historia. Vedes 
como o demonio pretende por sy e polos seus tirar a fee. A causa de conquistar 
a fee he porque tem grande odio a fee. O demonio he soberbo, a charidade pro-
priamente faz servir a Deos quis diligit me sermonem meum servabit62 quis man-
data mea custodit ille est qui diligit me63. A fee faz honrrar a Deos propriamente, 
faz adorar a Deos e os sanctos, edificar igrejas, arvorar cruzes, ornar altares, 
venerar o papa e sacerdotes. Todo o culto divino he obra da fee. Mais a fee faz 
confessar publicamente que Christo he verdadeiro Deos Christus vincet Chris-
tus regnat Christus imperat. A fee derribou o demonio dos altares honde estava 
adorado e o pos debaixo dos pees. Temlhe grande odio como soberbo. Temlhe 
tambem odio como guerreiro e tentador das almas. O demonio pretende vencer 
hüa alma e levala ao inferno e segurar este negocio. Em quanto hum peccador 
tem fee ainda que anda em peccado naõ tem o demonio victoria consumada, 
ainda aquela alma tem a bandeira alevantada, ainda aquela fortaleza ainda que 
entrada do demonio todavia ainda esta por Christo. Na guerra em quanto se não 
toma a bandeira a hum exercito não he victoria consumada. Temlhe finalmente 
odio como principe das trevas: a fee he lux dalma lucerna lucens in loco cali-
ginoso64 quela o demonio apagar e assi faz guerra a fee por sy como esta dito 
e pelos seus como logo vereis. Notai: por cinco sortes de pessoas conquistou o 
demonio a fee da igreja catholica: por judeos, por feiticeiros, por tiranos, por 
hereges do tempo passado, polo Antichristo e seus vassalos. Por judeos dilo São 
Paulo Thesalon.2 judei dominum occiderunt Iesum et prophetas et nos persecuti 
sunt omnibus hominibus adversantur prohibentes nos gentibus loqui ut salvi 
fiant ut impleant peccata sua semper pervenit  enim ira Dei super illos usque in 
finem65. Por feiticeiros. Simão Mago porque o demonio aventou que São Pedro 
queria por a cadeira da fee em Roma foy diante e e trazia todo Roma apos sy 
com milagres apparentes e os mais dos apostolos tivereão com feiticeiros. Oje 
em dia feiticeiros e bruxas fazem muito dano a fee com adivinhações do futuro e 
outros enganos e feitiços. Por tiranos lede  a historia ecclesiastica. Esses cesares 
de Roma punhão os christãos a tormento por negarem a fee de Christo crucifi-
cado. Adorai os deuses. A São Lourenco na grelha e a Santa Catherina na roda 
das navalhas. 

62 Joannem, 14, 23.
63 Joannem, 14, 21.
64 Joannem, 5, 35; 1 Petri, 1, 19.
65 E. Pauli, Ad Thess., 2, 14-15.
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Por hereges do tempo passado  por arrianos, euthcrtianos, nestorianos, 
manicheos, mas erão heresias  comumente speculativas: se Christo era Deos e se 
a Virgem lhe convinha este titolo Mater dei e se a encarnação ouvera confusão 
das naturezas, etc. . Assaz mal fizerão.

Pelo Antichristo e seus vassalos. Esta he a mais forte batalha contra a fee 
e esta nos vinha buscar este anno. Ouvi. A pessoa do Antichristo quando hade vir 
Deos o sabe. Mas os seus vassalos proprios e o tempo seu he chegado. He neces-
sario entender os tempos. Eu tenho este ponto bem ponderado por sem duvida 
o tempo do Antichristo he chegado não digo da pessoa mas dos vassalos que ja 
vem diante. São os hereges deste tempo à letra. Lede Sancto Hypolito que foy 
vizinho aos apostolos e Sancto Augustinho e Sancto Thomas dizem que o Anti-
christo e os seus vassalos hão derribar as igrejas, espedacar as imagens, matar 
os sacerdotes e religiosos catholicos, tirar as missas. Preguntou que menos disto 
fizerão os hereges engreses em sua terra? E o mesmo fizerão este anno de 1596 
no mês de Julho em Calix de Castella e em Faro em Portugal. Em Faro derriba-
rão treze igrejas, espedacarão as imagens e dos retavulos mesa pera comer e dos 
ornamentos da igreja fizerão das estolas ligas das calcas. Não temos que duvi-
dar, entendido esta o negocio. He chegado o tempo dos vassalos do Antichristo. 
Que aveis de fazer os catholicos? O que ensina São Thadeo irmão de Sanctiago 
menor na sua epistola à letra falou deste tempo memores estote verborum quae 
praedicta sunt ab apostolis Domini nostri Iesu Christi qui dicebant vobis  in 
novissimis temporibus venient illusores66. Fala a letra dos hereges deste tempo 
zombadores escarnecedores das cousas dos catholicos ii sunt qui segregant 
semetipsos67 apartãose do papa e catholicos diz acima dominationem aspernunt 
magestatem autem blasphemat68, desprezão os reis  catholicos e papa e prelados 
e blasffemão da magestade divina do Sancto Sacramento. Esta he a magestade 
propriamente lugar da residencia de Deos na igreja catholica. Aly esta a corte 
deste Senhor que realmente reside e mora nos altares. Deste blasffemão deste 
são imigos declarados  publicos. Padre, que faremos? Dilo o mesmo apostolo 
e em breves palavras vos autem charissimi superedificantes vos metipsos sanc-
tissimae nostrae fidei in Spiritu Sancto orantes, vosmetisos in dilectione Dei 
servate expectantes misericordiam Domini nostri Iesu Christi in vitam aeter-
nam69. Agora vos esmerai no contrairo do que os hereges fazem. Elles derribam 
as igrejas, vos agora frequentai mais as igrejas, agora ha ca  fidalgo que tinha 

66 E. Judae, 17-18.
67 E. Judae, 19.
68 E. Judae, 8.
69 E. Judae, 20.
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oratorio vir a igreja publicamente se confessar e comungar. Isto pede o tempo e 
a honrra de Deos. Espedacão as imagens, agora todos tende imagens em vossas 
casas em lugar decente. Matam sacerdotes e religiosos, agora estimai e reve-
renciai mais os ecclesiasticos que nunca. eles não se confessão e são imigos do 
Sanctissimo Sacramento, agora frequentai os sacramentos todos. Irmãos meus, 
olhai o que diz David Tempus faciendi Domine dissipaverunt legem tuam ideo 
dillexi legem tuam super aurum et topazium et propterea ad omnia manda tua 
dirigebar omnem viam iniquam odio habui70. A maldade ajuntase toda crescem 
contra Deos, agora esmeras na ley e amor de Deos. Eccli. c. 49 Memoria Josiae 
in compositionem odoris71. In diebus peccatorum corroboravit pietatem72. O que 
cousa para lancardes mão todos. Que exemplo aos que vierem depois de vos.  E 
para o anno que vem fazernos prestes se qua tornarem vendei as mulas, comprai 
cavalos e se qua tornarem para derribar as igrejas, derribaios vos as as lancadas 
e se algum de vos morrer tem a gloria do paraiso a porta vos hão os anjos de vir 
buscar. Ad quam nos perducat.          

V – S. Bartholomeo 
Quos apostolos nominavit Luc 673

Anno 1596 quando os engreses tomarão Calix e Faro
[BNL, Cod. 3502, fol. 137r - 140r]

Facies duos cherubim ex utraque parte oraculi inde loquar ad te74. Exod. 
25. Tres cousas entre outras enventou Deus utilissimas as almas: igrejas, orna-
mentos, imagens sagradas. Igrejas: casa de oração. Deos a mandou fazer a Moy-
ses. Facies tabernaculam75 et habitabo in medio filiorum Israel76. Assi como 
casas de tafularia, casas de abhominações o diabo as inventou e nelas mora (?) 
ignorat quod sint gigantes ibi77 (?) demones. Assi casa de oração invenção do 
Ceo. Ps. In templo eius omnes dicent gloriam78. Adorabo ad templum sanctum 

70 Ps., 118, 126-128.
71 Ecclesiasticus, 49, 1.
72 Ecclesiasicus, 49, 4.
73 Lucam, 6, 13.
74 Exodi., 25, 18.
75 Exodi., 26, 1
76 3 Regum, 6, 13.
77 Prov. 9, 18.
78 Ps., 28, 9.
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tuum79 Pavete ad sanctuarium meum80. His domus Dei est et porta coeli81.  petite 
et accipietis82.

Ornamentos: Exodo 28 facies vestem sanctam Aaron in gloriam et deco-
rem et filiis eius ut sacerdotio fungant michi83. São proveitosissimos, porque 
hüa missa em pontifical representa a gloria do ceo e a fermosura da igreja e a 
castidade e sanctidade que devem de ter os ministros. E como diz sancto Tho-
mas 1.2.q. 102.6 inducunt homines in reverentia domini cultum. Os homens  não 
estimão senão o que se distingue do comum: hum sacerdote revestido representa 
a Christo em sua paixão: o cordão manipolo: as cordas com foi liado; a alva o 
vestido branco que lhe vestirão em casa de Herodes, a casula a purpura. repre-
senta a Christo e he mediator inter deum et populum e o mesmo Deus o ouve 
como embaixador dos christãos para com Deus sera mao para sy, mas para nos 
he bom e val muito diante de Deos.

Inventou Deos as imagens sanctas e o sitio que he o altar. Facies duos 
cherubim ex utraque parte oraculi inde me loquar ad te. Deos mandou a moyses 
destruir os idolos e mandou fazer imagens e o concilio Niceno 2º diz defini-
mus imagines sanctorum venerandas et in templos colocandas. Os proveitos 
das sagradas imagens são tres como insina o concilio tridentino sess. 25 doceant 
episcopi ex omnibus sacris imaginibus magnum fruxtum percipi nam beneficia 
ad eo collata, sanctorum miracula et exempla oculis fidelium subiitiuntur. Tres 
fructos: são as imagens livros para a gente que não sabe leer. Ve o povo nelas 
as merces de deos os mysterios da fee. Num painel do nacimento vé a merce 
incomparavel que Deos fez em se fazer homem e nacer minino de hüa virgem. 
Descorrei polas pinturas da vida de Christo grande fructo converterse as almas a 
vista de hüa pintura de Christo crucificado. São Francisco se converteo estando 
diante de hüa imagem do crucifixo. Sancta Maria Egipciaca a vista de hüa ima-
gem da Virgem N. Senhora. 2º fructo: pintamse os milagres dos sanctos: hum 
Sancto Antonio pregando aos peixes, hüa Sancta Clara com a custodia do Sancto 
Sacramento quando fez fugir os mouros. 3º fructo: pintamse os exemplos dos 
sanctos: hum S. Hieronimo com hüas disciplinas nas mãos e hüa pedra batendo 
nos peitos. Move esta imagem penitencia. Pintannos  hum Joseph em Egipto que 
deixa a capa nas maos da senhora, move a castidade. Dezeis: Padre a que pro-
posito trataste tegora dos fructos das imagens sagradas? Para vos propor diante 

79 PS., 137, 2.
80 Levit., 26, 2.
81 Genes., 28, 17.
82 Joannem, 16, 24.
83 Exodi., 28, 2.
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da sagrada imagem do apostolo São Bertholameo. Bem sabeis que se pinta com 
o evangelho e faqua na mão e com o demonio debaixo dos pees. Aqui tendes 
os tres fructos das sanctas imagens: merce de Deos, milagres que fez o sancto, 
exemplo do sancto. A merce representa o sancto com o evangelho na mão a que 
se contem o que ouviste na letra a elleicom que Deos fez de doze quos apostolos 
nominavit ellegeos Deos pera yrem pelo mundo pregar o evangelho ire predicare 
evangelium omni creaturae. Esta foy grande merce que Deos fez a São Bertho-
lameo: ser hum dos doze. Tem o primeiro lugar na igreja militante e triunfante. 
Diz São Paulo posuit quinde primo apostolos84. Foram os doze apostolos ditosos 
na eleicão, gloriosos na empresa, principes na igreja. Ecclesiarum principes, 
belle triumphantes, duces coelestes, aulae milites et vera mundi lumina.        

O milagre do sancto. Representa tendo o demonio debaixo dos pees: 
quando os apostolos forão polo mundo acharão os demonios nos altares. Nunca 
Moyses pode extinguir os idolos no povo de Israel. No deserto desfez o boy em 
trezentos pedaços, senão quando no tempo de Hereboão sae o povo com dous 
boys jugada. Inveja. Se hum rey tirava os idolos o que se siguia tornavaos a por 
nos altares. El rei David nunca adorou idolo Ps. omnes dii gentium demonia85. 
Salamão seu filho edificoulhe igrejas. Ezechias rey destrui os idolos. Seu filho 
Manases adorouos... 2 Paral. c 33 Manasses instauravit excelsa quae demolitus 
fuerat pater eius, construxitque aras Baalim, aedificavit altaria in domo Domini 
et adoravit omniam militiam coeli86. Josias rey assolou todos os idolos. Seus fil-
hos todos idolatras. Era isto no povo do Senhor entre gentios. Estavão os idolos 
dassento. Sem remedio algum. Quem fez desaparecer estes idolos? Quais foram 
os homens que fizerão este milagre espantoso, que tirarão os idolos do mundo 
e dos altares e os pisarão aos pees? Estes forão o glorioso São Bartholameo e 
os apostolos e o apostolo São Bertolameo foy mais eminente neste negocio e 
enfadou e pisou muitos demonios e por isso se pinta com ele debaixo dos pees. 
Dedi vobis potestatem calcandi super serpentes87 princeps huius mundi eijeciet 
fores88.

O exemplo do sancto. Tendes na faqua na mão. Foy esfolado pola fee. 
Irmãos, duas cousas teve este sancto muy importantes a salvação: orar a Deos 
e cortar por sy. Orar Pernoctabat in oratione Dei89 como diz o evangelho. Cem 

84 E. Pauli, I Cor.12, 28.
85 Ps., 95, 5.
86 2Paralip., 33, 3-5.
87 Lucam, 10, 6.
88 Joannem., 12, 31.
89 Lucam, 6, 22.
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vezes se ageolhava de noyte e cento de dia. Irmão levai esta lição a noyte ageo-
llhaivos antes de vos deitar por certo espaço oray. Cuidai em vos e na familia 
se ides para o ceo se para o inferno. Fazei isto nomima vestra scripta sunt in 
coelis cada dia se encomenda a Deos de preposito e vos incertos da salvação 
não vos examinais e emendais cada dia? São Bertholameo confirmado em graça 
ageolhase cem vezes cada noyte e alguns de vos passais as noytes de redor os 
demonios? Deos vos converta, Deos vos toque os corações. E onde aveis de yr? 
Que fim hade ser o vosso? Comecai oje cada dia a noyte chorai. Que não sabeis 
se chegareis a outro dia. – E confessaivos do peccado velho. Irmãos vida nova e 
chorai cada dia o peccado velho.

Cortar por sy: saber quando importa a salvação com hüa diferença que 
ha de maos e boõs: he que os maos cortão polos outros os boõs por sy. Os maos 
cortão pola fazenda alhea quando furtão, cortão pola honra alhea quando inju-
riam, cortão pola fama alhea quando murmurão, cortão pola carne alhea quando 
pelejão. Os boõs cortão por sy. Cortão pola fazenda quando dão a esmola, quitão 
a divida, cortão pola honrra sua quando sofrem a injuria, cortão pola fama sua 
quando dizem mal de sy, cortão pola carne sua com a disciplina com o cilicio, 
com o jejum. O cortar por sy he dos sanctos, assi o insina o minino Jesu  na cir-
cuncisão. Diz S. Bern.: assi como tomou o nome de salvador cortando por sy na 
circuncisão ita et nos oportet circunciti et hic nomen salutis accipere cortando 
por nossa carne. Conclusão: todo este sermão de São Bertholameo consiste em 
tres palavras: orar, cortar, vencer. A orar e cortar se segue vencer o demonio, 
metelo debaixo dos pees. Sem estas duas cousas fiquarieis vencidos. O glorioso 
São Bertholameo como fostes eminente em estas duas cousas: orar a Deos e cor-
tar por vos esfolado e degolado pola fee e por isso vencestes ao demonio, etc.. 

Isto, irmãos, quando ao sancto. Ouvi agora hum ponto que vos releva: 
ouvisteme dizer que inventara Deos tres cousas: igrejas, ornamentos, imagens 
sagradas e que todas tres erão proveitosissimas as almas. E todas estas tres cou-
sas vos pretendeo tirar o demonio (com?) ferro polos ingreses este anno de 1596. 
E se não vede o que fizerão em em Calix e em Faro. O de Calix deixo. Em Faro 
derribarão treze igrejas, espedacarão as imagens, profanarão os ornamentos e 
das estolas e manipolos fizerão ligas das calcas. Que aveis de fazer os catholicos 
como todos sois? Aveis de vingar esta injuria. Ha tres sortes de injurias: injuria 
que se faz a vossa pessoa, injuria que se faz a vosso vizinho. Pelejarão dous 
vizinhos. Injuria que se faz a Deos e aos sanctos. A primeira vossa aveila de 
sofrer supportantes invicem. A dos proximos aveilos de reconciliar beati paci-
fici. A de Deos e sanctos aveila de vingar e Deos sera convosco como o foy com 
Judas Mahabeo. 2.Machab.ultimo vinha Nicanor com hum potentissimo exercito 
por derribar o templo de Hierusalem e profanar os vasos sagrados e ornamentos 
do sumo pontifice. Judas Machabeo lhe saio com os poucos que tinha a Deos 
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correo. Deos com ele que a noyte antes de dar a batalha lhe apareceo o propheta 
Jeremias  com hüa espada luzente os cabos dourados e lhe disse da parte de Deos 
accipe gladium sanctum munus a Deo in quo dejicies adversarios90. O esforcado 
capitão zelador da honrra de Deos mandase Deos dizer que pelejasse eis aqui a 
espada tens a victoria certa, o que aconteceo que ao outro dia: deu nos imigos e 
matou trinta e cinco mil e o Nicanor que tinha dito que avia de derribar o templo 
matou e cortoulhe a cabeca e a mão direita a qual estendera contra o templo e a 
lingoa blasfema feita em pedaços lancarão aos passaros. Irmãos, o anno seguinte 
se qua tornão matai neles o ceo sera por vos. São Paulo vos mandara a espada. 
São Jorge a sua lanca e São Bertholameo a faca para que tambem lhe corteis as 
lingoas se for necessario.

Finis.
 

VI – Dom. 13
Iesu praeceptor misere nostri Luc 17
No anno de 1596 que os ingreses tomarão Calix e Faro.
[BNL Cod. 3502, fol. 329v - 334v]

Temos no Evangelho historia e mysterio. Quanto a historia direi breve-
mente. Hum ponto. Aprendei de Christo esta vista compassiva. Quos ut vidit 
dixit ite ostendite91 vos. Ha tres vistas: diabolica, humana, divina. A diabolica he 
muito maa, a humana indiferente, a divina meritoria. A diabolica he a do ladrão 
que ve a fazenda alhea , a bolsa, lanca os olhos para furtar. Vista de Acham, 
Josue 7 Vidi pallium coccinum bonum et ducentos siclos argenti et regualam 
auream et concupiscens abstuli92. He tambem vista diabolica a do invejoso. Tal 
foy a vista de Saul. 1 Reg. Cantarão as mulheres hüa cantiga que fora bem 
escusada. Elas a inventarão e a cantarão (molheres hão mister governadas por 
outrem) foi esta cantiga  seminario de grandes males. Diz o texto 1 Reg. 18 Cum 
reverteretur percusso philisteoDavid egresse sunt mulieres de universis urbi-
bus Israel cantantes chorosque ducentes in occursum Saul regis in timpanis et 
tibiis ducentes93: Percussit Salul mille et David decem millia94. Foy cantiga muy 
prejudicial diz o texto iratus Saul autem, et displicuit eius sermo iste et dixit 

90 2 Machab.15, 16.
91 Lucam, 17, 14.
92 Josue, 7, 21.
93 1 Regum, 18, 6.
94 1 Regum, 18, 7. 
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deterunt David decem millia et mille michi quid ei superest nisi solum regnum95. 
Diz o texto que a vista de Saul daquele dia por diante foy chea de odio e inveja. 
Vista diabolica. Livrenos Deos de tal vista, irmãos. Non rectis ergo oculis Saul 
aspiciebat  David a die illo et deinceps96. A vista do carnal, diabolica. 2 Petri 2 
oculos habentes plenos adulterii et incessabilis delicti. Tal foy a vista dos velhos 
de Babilonia para (Susana?) em casa do marido. Dan. 13 videbant eam senes 
cotidie et exarserunt  in concuspicentiam eius et declinaverunt oculos non vide-
rent coelum97. O vista infernal! Tambem foy vista carnal a de Holofernes. Judith 
10 Cum intrasset Judith ante faciem Holofernis statim capta est in oculis suis98. 
Demos tambem exemplo de molher que teve vista infernal. No Egipto a senhora 
de Joseph Gen 39 post multos itaque dies injecit domina sua oculos in Joseph99. 
Joseph casto e heroico mancebo abaixava os olhos a ela que por ser molher 
tinha menos licenca de os alevantar. Injecit oculos, pregou os olhos no mancebo, 
praza a Deos que non aja aqui algüa que assi prega os olhos. Non he esta vista 
de quem ha de ir ver a Deos. Domine pater et Deus vitae meae extollentiam ocu-
lorum meorum ne dederis michi et animo irreverente et infronito ne tradas me 
Domine100. Ha vista humana curiosa com a qual hüa pessoa quer ver edificios, 
jardins, fontes, jogos licitos, festas, esta vista he indifferente. A terceira vista que 
todos devemos ter he de necessiades  para as remediar.  Non he de peccados nem 
de curiosidades, mas he de necessidades. Esta he vista divina, v.g. de pobres. Ps. 
Oculi eius in pauperes respiciunt101. De presos, Ps. Dominus de coelo in terram 
aspexit ut audiret gemitus compeditorum102. São Paulo encomenda muito os pre-
sos Hebr. 13 memnotete vinctorum tanquam simul vincti103. Hüa das rezões por 
que Deos diz que destruiu a Babilonia foy que non soltava os presos. Como 
hum entrava na cadea jazia aly. Es. 114 vinctis non aperuit carcerem104, perdam 
idcirco Babilonis nomen105. E o mesmo peccado reprehende em seu povo Es. 58 
dimitte eos qui confracti sunt liberos106 e no mesmo capitolo promete grandes 

95 1Regum, 18, 8.
96 1 Regum, 18, 9.
97 Daniel, 13, 8-9.
98 Judith, 10, 17.
99 Genesis, 39, 7.
100 Ecclesiasticus, 23, 5-6.
101 Ps., 10, 5.
102 Ps., 101, 20-21.
103 E. Pauli, Ad Heb., 13, 3.
104 Isaiae, 14, 17.
105 Isaiae, 14, 22. 
106 Isaiae, 58, 6.
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merces aos que tiverem vista compassiva e acudirem aos presos e affligidos. 
Si abstuleris de medio tui catenam et cum effederis esurienti animam tuam et 
animam afflictorum repleveris requiem dabit tibi Deus semper et implebit spen-
doribus animam tuam et eris quasi hortus inrriguus107. Irmãos que visitais os 
presos e os ajudais a soltar e que lhes mandais esmolas e os que lhes levais as 
quartas de agoa. Consolaivos que Deos vos quer bem. Quando com vista amo-
rosa vedes os pobres, os presos, os doentes Deos do ceo põe os olhos amorosos 
em vos. Consolemse tambem os que visitão os doentes nos hospitaes e em suas 
casas. Eccli. 7 non desis plorantibus nec te pingeat visitare infirmum108. Christo 
nosso Senhor os mais dos milagres erão nos enfermos. Marc. 3 multos sanabat, 
ita ut irruerent in eum ut eum tangerent quotquot habebant plagas109. Não tinha 
asco deles, não teve asco do leproso que lhe disse Domine si vis potes me mun-
dare. Volo. Extendens manum tetigit lepram eius110. Amorosamente os visitava 
nos leitos honde jaziam eo veniam curabo eum. A filha do principe e a sogra de 
São Pedro em suas casas as visitou e sarou. Conclusão. Diz São Lucas que se 
punha num campo rodeado de doentes que concorrião. Dizia o Senhor venham 
embora, venhão todos. virtus de illo exibat et sanabat omnes111. Quando mandou 
a seus discipulos pregar disselhes Infirmos curate112. Quando pregou o amor do 
proximo pintouo em emprastos e levou o ferido a estalagem. Irmãos, este anno 
de tanta pobreza vos encomendo que pregunteis na rua e freguesia vossa se ha 
algum desemparado. Ha muitas casas que perecem a fome. Não vos contenteis 
dar a quem vos pede a porta, senão inquiri: isto he o que Deos encomenda Ps. 
Benedictus qui intellegit super egenum113. Grandes bens promete e na morte 
cama molle. Deos bate os colchões. Cama molle he o descanso que as almas 
tem com a lembranca desta intelligencia e socorro de pobres desamparados. O 
que isto não fezer (jará?) em rima de colchões que acha a cama dura e se quereis 
acabar de entender quanto Deos vos agradece este socorro de desemparados 
conta S. Gregorio Hom. 39 (o evangelho he de leprosos) notai topou hum reli-
gioso sancto com hum leproso em hum caminho o qual fazia. O religioso pos os 
olhos nele vista divina compassiva e preguntoulhe que fazia aly. Dise não posso 
yr para casa que esta alem do vosso mosteiro. O bom religioso tirou a capa e 
envolveo nela e tomao as costas, senão quando chegando a vista do mosteiro sae 

107 Isaiae, 58, 9, 11.
108 Ecclesiasticus, 7, 38-39.
109 Marcum, 3, 10.
110 Matth., 8, 2-3. 
111 Lucam, 6, 19.
112 Matth., 10, 8; Lucam, 10, 9.
113 Ps. 40, 2.
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o prior e frades todos: vinde ver o nosso irmão que traz a Christo Nosso Senhor 
as costas. Chega ao mosteiro. Os religiosos poemse todos em goelhos. Disse o 
religioso.que fazeis? Disserão: não sabeis quem he esse que trazeis? He o sal-
vador do mundo. Deceo Christo, lancalhe hüa bencão a todos e a vista de todos 
sobio ao ceo. OOOO

Quanto ao mysterio. Diz Es. Annunciate in populis ad inventiones eius114 
e David diz Iudicia Dominus vera justificata in semetipsa115. Os homens mandão 
muitas cousas que mal se poderão justificar, cousas sem rezão sem fundamento, 
conforme ao appetite. Deos não: tudo o que mandou e inventou o fez com grão 
fundamento. Temos no evangelho hüa invenção de Deos que foy Levit 13 et 14 
mandar separar o leproso pelos sacerdotes. Não cometia este officio aos leigos 
governantes da terra nem a medicos, senão a sacerdotes, os quaes mandava que 
toda a lepra certa ou duvidosa logo fora de seu povo; grande facilidade em apar-
tar e grande difficuldade em o tornar a recolher, e ao leproso lhe queimassem os 
vestidos e derribassem a casa. Pregunto que mysterio esta encerrado nesta ceri-
monia quem pretendeo Deos figurar, pois tudo foy umbra futurorum? Dirvosei 
do que collegi dos doctores sanctos. Quis Deos mostrar nesta lepra os dous pec-
cados que mais o enjoam. Notai. Todo o peccado enfada a Deos abhominabilis 
in Deo impius116 et in pielago eius. Deos he a mesma bondade, abomina toda a 
maldade e agasalha os bõos. No dia do juizo ha de dizer ite a todos os maos e 
venite [Interlinhado: os bons tende mão ha vos Deos de chamar] a todos os bons. 
Cousa será de seu elemento. A todo peccado tem odio mas principal tem asco a 
dous pecados: heresia, peccado da carne. A heresia consta exod. 32 Deut. 9. 
Chamamos hereje aqui o que depois de circundado olim ou baptizado neste 
tempo se aparta da fee. Peccou aquele povo depois de chatolico, adorou o boy. 
Enfadouse Deos de maneira que disse a Moyses descende hinc cito117. Peccavit 
populus tuus118 e logo aly dimitte me et deleam eos faciamque te in gentem mag-
nam119. Moyses de goelhos com as lagrimas tão soo sonsteve Deos por antão, 
mas Moyses entendeo que que fiquava irado para despois os destruir. Dece para 
applacar a Deos e mata vinte e tres mil e desfaz o boy em trezentos mil pedacos 
e diz ao povo peccastis peccatum maximum (notai a lingoajem peccatum maxi-
mum) ascendam ad Dominum si quomodo quievero eum deprecati pro scelere 
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vestro120. Sobe, acha a Deos como de antes irado. Vem Moyses Senhor aut 
dimitte eis hanc noxam aut dele me de libro tuo121. Nem isto bastou. Vai e leva o 
povo. Eu não ei de yr com ele e mais in die ultionis visitabo hoc peccatum 
eorum122. Dece Moyses, cuidava o povo que traxia o perdão despois de tão 
grande castigo. Disselhes Moyses: Deos não esta satisfeito diz que lho aveis de 
pagar e mais não quer yr convosco. Audiens populus hunc sermonem pessimum 
luxit et nullus ex more indutus est123. Posse num planto e vestiose de dóo. Nem 
isto bastou. Fez Moyses duas diligencias per applaquar a Deos: 1ª Tollens taber-
naculum tetendit  extra castra procul124 para ver se quereria Deos yr aly afastado 
porque no meo honde ele mandou por o tabernaculo habitabo in medio eorum ja 
de enjoado entendeo Moyses que não moraria; a 2ª diligencia foy Deut. 9 sobe 
ao monte e deitase diante de Deos estendido no chão outra quaresma procidi 
ante Dominum sicut prius 40 diebus et noctibus non comedens nec bibens per 
propria peccata vestra, timui enim indignationem illius qua delere vos voluit et 
exaudivi me Dominus etc125. A rezão por que Deos se enfadou deste peccado 
(Moyses lhe chamou peccatum maximum) mais que de outros foy que hüa cousa 
he desobedecer a Deos outra he negar a Deos. Em os outros peccados desobede-
cesse a Deos, mas na infidelidade e heresia negasse a Deos e em sua casa que he 
a moor injustica que se pode fazer a hum homem honrrado. Dizer na sala foão 
non he senhor desta casa. A mais grave offensa que se faz a hum rey he dizer 
algum em seu regno que el rey non he rey. E assi hum hereje que nega o Santis-
simo Sacramento ou hum judeo que nega a Christo he pior que Lucifer. Lucifer 
desobedeceo a Deos, mas não negou a Deos. Pior que Caim, desobedeceo a 
Deos, mas não negou a Deos. Direis, padre e se for hum hereje que não nega a 
Deos mas tem hum erro contra o que diz a Escritura ou contra os concilios, v. g. 
confessa a Christo e o Sancto Sacramento, mas diz que non  se hão de honrrar as 
imagens dos sanctos, ainda que o concilio niceno 2º e o concilio tridentino 
decretou o contrario, digo que o tal hereje tambem moor peccador que Caim e 
Lucifer, porque faz o Spirito Sancto mentiroso. Joh. in 1ª epist qui non credit 
mendacem facit Deum quia non credit in testimonium quod testificatus est126. O 
Spirito Sancto he o que reside nos concilios, o Spirito Sancto he o que fez a 
Escritura Sagrada. Tudo o que cremos os catholicos cremos ser assi porque o 

120 Exodi., 32, 30.
121 Exodi., 32, 32.
122 Exodi., 32, 34.
123 Exodi., 33, 4. 
124 Exodi, 33, 7.
125 Deutern., 9, 18-19.
126 E. I Joannis, 5, 10.
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disse Deos. Quem não cre hum soo ponto da fee diz Deos mente, o que he gra-
vissima injuria e peccado mais grave que todos os outros. Hüa cousa he errar a 
Deos no servico, outra cousa he injurialo na pessoa. O hereje injuria a Deos na 
pessoa, ou nega o que Deos he ou o que disse e por isso Deos se enfada mais do 
peccado da heresia que dos outros. O hereje he a Deos injurioso, he em sy todo 
perdido, he a igreja contagioso. A Deos injurioso já o dissemos. He em sy total-
mente perdido  porque mandão os demonios nele a vontade sublata fide diz hum 
doctor aperitur janua omni vitio sine resistencia. São Pedro diz cui resistite 
fortes in fide. Este não tem fee não tem resistencia, fara tudo o que o demonio 
quiser. Gregorio in illud Job quasi rupto muro irruerunt super me murus iniquis 
rupitur cum fides dissipatur. A igreja contagioso Sanctus Leo super de passione 
18 Domini viperea hereticorum vitate colloquia127. Nesta materia sois catholi-
cos, estais bem, mas tratemos do peccado da carne. Folgava de pregar a todo 
Espanha, porque nesta parte esta cega. Dizem são fraquezas de homens. Estran-
hão furtos, estes castigão, poem na forqua o ladrão, e a adulteros não, e se a 
justica quer enforquar hüa adultera tem trezentos aderentes e os da misericordia 
vem com hum crucifixo pedir ao marido que perdoe e dãolhe dinheiro ou officio 
para que venha nisso. Esta a terra perdida e chea de adulterios e outras abomi-
nações e não se entende. Notai o peccado da carne publico como agora esta a 
terra digo que enjoa mais a Deos que os outros peccados. Gen 6 videns Deus 
quod multa malitia hominum esset in terra. Tactus dolore cordis intrinsecus 
delebo inquit hominem quem creavi128. Não se podia mais mostrar o asco e abo-
rrecimento daquela malicia. O peccado que se declara como principal erão 
amancebados muitos videntes filii Dei filias hominum quod essent pulchrae 
acceperunt sibi uxores ex omnibus quas elegerant129. A primeira era mulher, as 
outras fiquavão mancebas. Diz a grosa que avia outros peccados rapinas, homi-
cidios. A prova esta clara, porque honde ha amancebados e adulteros ha ferimen-
tos e homicidios e insultos e roubos. Mas declara o Spirito Sancto que o peccado 
que mais penetrou a Deos e o enfadou foy o peccado da carne poenitet me fecisse 
hominem130. Em toda a Sagrada Scritura não achareis que Deos dissesse pesame 
porque criei homens, senão aqui polo peccado da carne. Achareis somente que 
disse Deos de Saul poenitet me quod fecerem Saul regum, mas non diz hominem. 
Fazer Deos menção da criacão, recorrer aos alicerces, dizer pesame de aver 
criado o homem, isto nunca o Deos disse senão aqui. A causa parece que he 

127 E. I Petri, 5, 9.
128 Genesi, 6, 5-7.
129 Genesi, 6, 2.
130 Genesi, 6, 6.
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porque o peccado da carne perturba a ordem da criacão. Deos fez qua em baixo 
quatro graos de criaturas pedras, plantas, brutos, homens. O deshonesto desanda 
toda esta ordem. Homem dece a besta, computruerunt jumenta in stercore suo131. 
Ambros. homo per luxuriam versus est in pecudem. Dece a planta pois que non 
trata mais que parecer bem com varias cores, hum ramo para qua, outro para 
colá. Dece a pedra, porque quer mal a quem o põe na visitação, he marmore 
duro, non sofre correicão fraterna. Mas outras circunstancias ouve em que Deos 
mostrou o enjoamento deste peccado. Tendo Deos dito que duraria o mundo 
cento e vinte annos c. 6 erunt dies illius centum viginti annorum132, creçeo tanto 
o enfadamento e mao cheiro deste peccado da carne que veo Deos com o diluvio 
day a cem annos e tirou os vinte annos. Notouo São Hieron. In quaestionibus 
hebraicis centum et viginti annos habebant ad agendam poenitentiam. A poeni-
tencia era o perfume quia vero poenitentiam agere contempserunt. Nolluit Deus 
tempus expectare decretum sed viginti annorum spaciis amputatos induxit dillu-
vium. Mas ao tempo que entrou Noe na arca eram soos oyto pessoas. Nao grande. 
Ja sabeis que quando a embarquacão he grande e vai despejada facilmente tomão 
hum homem. Comecado o diluvio recorrerão muitos a arca as mulheres com os 
mininos nos bracos. Não quis Deos que se recolhesse algum. Fechou o mesmo 
Deos a porta inclusit eum Dominus deforis. Deos foi o porteiro, não fiou aquela 
porta de Noe ou filhos seus, porque por piedade receberão alguns. Direis, padre, 
ao menos os mininos! Tinha Deos asco e odio aqueles mininos filhos de maa 
gente. Apoc. 2 qui mechantur in tribulatione maxima erunt et filios eorum inter-
ficiam133. Mais: isto me espanta em parte mais e mostra o enfadamento de Deos 
do peccado da carne. Subirão as agoas quinze covados sobre os altos montes e 
esteve a agua naquele crecimento de vagar sem se diminuirem as agoas hum 
dedo, mas naquela altura cento e cincoenta dias Gen. c 8 coeperunt minui post 
centum quinquaginta dies134. Da a rezão São Chris. Indigebat orbis purificatus 
voluit Deus quasi quantam reclementationem fieri et nullum vestigium malitiae 
relinqui. Claro vedes que a hüa respublica o peccado da carne enjoa mais a Deos 
e lhe da pressa a destruir, mais pressa que outros peccados. E quereis ver outra 
prova brevissima que enfada mais este peccado a Deos, o mesmo Deos o disse 
Proverb. 6 non grandis est culpa cum quis furatus fuerit qui adulter est. oppro-
bium illius non delebitur. Zelus et furor viri non parcet in die vindictae135. He 

131 Joël, 1, 17. 
132 Genesi, 6, 3.
133 Apocalypsis, 2, 22-23.
134 Genesi, 8, 3.
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hum homem riquo, casado, dous maos homens o offenderão. Hum lhe roubou 
tantos mil cruzados, o outro olhoulhe a molher. Qual destes peccou mais? Diz o 
mesmo Deos o ladrão grande culpa cometeo, merece logo enforcado. Mas o 
adultero mais peccou sem comparacão e no dia do juizo se vera honde o marido 
accusará e o varão que he Christo com grande furor e ira o condemnará. As 
rezões por que Deos assi se enfada do peccado da carne são tres: a 1ª a natureza 
ama a pureza sumamente assi aborrece e enjoa e se enfada de toda a imundicia; 
a 2ª rezão polo estrago que o peccado da carne faz em hüa alma. Santo Thomas 
22 q. 153. 5º diz que põe este peccado no entendimento cegueira, na vontade 
odio de Deos emquanto lhe prohibe amor deste mundo horror do outro non quer 
que lhe falem em outro mundo, tem qua o seu paraiso caecitas mentis odium Dei 
quatenus prohibet delectactionem concupitam affectus praesentis a seculo.  
horror futuri. As rezões por que a Deos enjoa este peccado he (esta he a princi-
pal) que despõe e leva o homem a ser hereje  que he o peccado que dissemos 
sobre todos enfada a Deos. Dilo S. Paul. Gal. 5 manifesta sunt opera carnis 
fornicatio immunditia136, sectae esta no grego hereses. Hum deshonesto caminha 
para todas as heresias. Ver Thim. 3 erunt in novissimis temporibus homines 
voluptatis amatores magis quam Dei137. Diz logo abaixo reprobi circa fidem138. 
Bem se vio em Salamão.

Todo este discurso vos fiz, irmãos, para entenderdes o tempo em que 
estamos. Cinco castigos notorios ouve este anno de 1596 em Portugal: fome 
custou o centeo em certas partes de Portugal a quatrocentos e quarenta. Doencas 
despejãosse alguns lugares da Beira por aver tabardilhos como ramo de peste. 
Guerra bem a vistes pusestevos todos em armas. Perdas do mar sóo hüa nao veo, 
não ha nova das outras. Medo que antigamente poucos portugueses não temião 
a muitos. Lede as chronicas. Agora trocouse este negocio, muitos aveis medo a 
poucos. Vedes vos todos estes castigos. A causa deles principal he o peccado da 
carne. Vos sabeis muito bem que vai em grande crecimento sem aver emenda 
nem a justica o remedear e o peccado da carne vai despondo a Hespanha para a 
heresia. Que cuidais vos que são estes herejes engreses que já duas vezes acome-
terão Espanha? He o inferno que pretende meter a heresia em Espanha. São dous 
demonios que se entendem: o demonio da heresia e o demonio da fornicação. 
O demonio da heresia quer entrar e tem qua o demonio da fornicação para lhe 
abrir as portas. Se vos este não lancais fora, por sem duvida tenho que ha de 

135 Proverbi, 6, 30-33.
136 E. Pauli, ad Galatas, 5, 19-20.
137 E. Pauli, ad Thim., 3, 1-2, 4.
138 E. Pauli, ad Thim., 3, 8.
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entrar a heresia. Deos vos alumie, Deos vos converta. Que remedio, padre? Sou 
contente. No evangelho o tendes.

Presuponho que vos quereis remedear e escapar da ira divina. Dous 
remedios conforme a letra: hum publico e o outro particular de cada pessoa. 
O publico he hüa inteira justica contra os amancebados publicos. Os prelados 
e officiaes do rei tomarem o proposito de apartar estes leprosos e purificar a 
terra. E que exemplo tão illustrissimo temos na Sagrada Scriptura 1 Esdrae c 9 
Sabendo Esdras que estavão amancebados publicamente os filhos de Israel com 
grande sentimento e lagrimas acodio Cum audissem inquit evelisse capillos mei 
et barbae139. AAA honrrado praelado. Vaise ao templo. Curvavi genua, Domine 
confundor et erubasco, delicta nostra creverunt usque ad coelum. Non enim 
stari potest coram te super hoc140. Bem sei, Senhor, que não podemos durar 
desta maneira e que nos hade fulminar vossa ira. Movei , Senhor, os corações de 
todos e purifiquemos a cidade. Foy cousa maravilhosa, concorreram a ele todo o 
povo ao templo. C 10 Flevit populus fletu magno e disserão os principaes Si est 
poenitentia in Israel percutiamos foedus cum Domino ut projiciamos universas 
alienigenas141. Lancarão fora os leprosos. Este he o remedio efficacissimo, braco 
ecclesiastico e secular, deitar fora todos os leprosos publicos. Este he o pri-
meiro remedio e em quanto se não faz, entretanto cada hum de vos se aparte do 
leproso, já que o leproso, o deshonesto não he apartado apartaivos vos dele. Isso 
he o que diz Christo non beni mittere pacem sed gladium142. Vem a separare. Em 
dous casos hade aver separacão: em materia de fee e em materia de fornicação. 
Si oculus tuus scandalizat te proiice abs te143. Dan 3 non cessabant ministri regis 
succendere et flama effundebat super fornacem 46 cubitus et erupit et incendit 
quos reperit juxta fornacem. ergo fugire fornicationem fugire fornacem144. O 2º 
remedio particular he o que sabe de sy quem he leproso. São muitos, são mais 
que des, mais que duzentos mais que dez mil. Fazerem estes tres caminhos: o 
primeiro a Jesu pedindolhe misericordia; o 2º aos sacerdotes confessandose com 
muitas lagrimas; o 3º outra vez a Jesu comungado e dandolhe muitas gracas e 
non tornar a lepra, conservaremse na limpeza. Fac colloquium Iesu preceptor 
miserere nostri145.

Finis   

139 I Esdrae, 9, 3. 
140 I Esdrae, 9, 5-6, 15.
141 I Esdrae, 10, 1; 10.
142 Matth., 10, 34.
143 Matth., 18, 9.
144 Daniellis, 3, 46-48.
145 Lucam, 17, 3.
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APÊNDICE II

Concio ad fratres
Em S. Roque. 1592
[BNL. Cod. 3502, fl. 515r-518r.]

Videte quomodo caute ambuletis; redimentes tempus quoniam dies mali 
sunt. Nollite fieri insipientes sed intelligentes quae sit voluntas Dei. Semper 
gratias agentes subjecti invicem in timore Chisti. Epistola 5146

S. Paulo encomenda duas cousas, e avisa e acautela de outra. As duas que 
encarecidamente encomenda são obedientia e oracão. Da obediencia diz que 
obedecam cada hum a seu superior como a Deus. Notavel cousa he como insiste 
neste ponto mulieres subdita sint viris sicut Domino147. Filii obedite parentibus 
sicut Domino148. Patres obedite dominis sicut Christo e diz que esta he a vontade 
de Deos que obedeca cada hum a seu superior como a Deos. E diz que he insi-
piente o que isto não entende. E diz que temamos a Christo se isto não fazemos. 
In timore Christi que he o juiz que nos ha de pidir conta como obedeçemos. Da 
oracão diz que implemini Spiritu Sancto cantantes psalentes in cordibus vestris 
semper gratias agentes pro omnibus149. Irmãos meos, estas duas cousas avemos 
de procurar intensamente: obediencia oracão. Nestas duas cousas consiste a 
composicão e perfeicão de hüa pessoa religiosa da Companhia. Provo assi que 
he hum collegio hüa casa de religiosos da Companhia, he hum jardim de Deos 
hum rosal de suas delicias orta de Christo hortus conclusus por honde Deos 
passea. Habitabo vobiscum150 ambulabo inter vos151. O mundo he charneca hüa 
mata. Em hüa mata ha leões porcos adibes. O leões são alguns soberbos. Os 
porcos são os deshonestos. Os adibes que seguem ao leão pera comer da carne 
que dele fiqua são os aduladores que seguem aos grandes por interesse. Assi que 
o mundo he mata. A Companhia he jardim. Venho ao ponto. Comecemos pola 

146 E. Pauli, Ad Ephes., 5, 15-21.
147 E. Pauli, Ad Coloss., 3, 18; Ad Ephes., 5, 22.
148 E. Pauli, Ad Coloss., 3, 20.
149 E. Pauli, Ad Ephes., 5, 18-19.
150 Jeremiae, 7, 7.
151 Levitici., 26, 12.
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carta do nosso Padre Ignacio. A obediencia e oracão enxertam e regam este jar-
dim. Gregorio: obedientia sola virtus est qui caeteras virtutes inserit insertas-
que custodit. Ora notai o singular descorso de São Gregorio. O mundo he mato 
bravo a religião jardim que faz hum religioso quando entra na ordem! Passasse 
da mata ao jardim transplantão como pereiro bravo infrutuoso tal viemos do 
mundo: Bravos e de meia condicão e criacão. Incultos criados in tabernaculos 
peccatorum. No que nos Deos fez altissima merce. Ora bem claro esta que não 
avemos de fiquar assi; alioquin fora melhor fiquar no mundo que na religião 
fiquando a enxertia por fazer, fiquando inmortificado inteiro secular cafare duro 
turbulento inquieto Sathan inter filios Dei. He logo necessario aver enxertia, he 
necesario cortar os ramos velhos bravos infrutuosos do mundo e enxertar garfos 
do ceo. Cortar por Adão velho e enxertar a Christo. Quem faz esta enxertia he a 
perfeita obediencia pela qual se sacrifica a vontade a Deos. A propria vontade he 
a may dos appetites esta sacrificada pola sancta obediencia, morrem os appetites  
e com a perfeita observancia das regras enxertamse as boas e solidas virtudes  e 
assi fiqua a enxertia feita. A oracão rega este jardim. Chrisostomo In homil. 
Docet nos cum praecatione vitae cursu peragere, aque hac assidue mentem 
rigare siquidem hos omnes homines non minus opus habemus quam arbores 
aquaticus humore. Ponderai a importancia da oracão: da agoa que passa pola 
raiz toma a arvore alimento flor verdura fruta fermosura augmento. Com a 
arvore de regadio não entra o sol nem hüa folha lhe sequa. Erit tanquam lignum 
quod plantatum est secus decursus aquarum quod fructum suum dabit in tempo-
rem suo et folium eius non defluet152. Num estio em que tudo he seco e cayem 
as aves do ceo com a calma. Tudo seco. A arvore a quem corre agoa ao pee 
viceja verdeja. Assi o religioso que tem oracão não somente he bôo, mas 
quando todos os que não tem oracão faltassem ele edifiqua. Logo se deferença 
dos que não tem oracão na lingoagem na modestia. Quando os outros murmurão 
ele cala, quando se queixão ele tem paciencia, quando se distraem ele recolhido 
he, que he hum convento de religiosos da Companhia pombal de Christo. 
Non he torre de gralhas mas pombal. A pomba geme. Convento he casa de poe-
nitencia  recolhimento ⊕⊕⊕153. Os sanctos gemerão. Ps. Laboravi in gemitu 

152 Ps., 1, 3.
153 Ao lado, a toda a altura e largura da fl. 515v e ao alto da fl. 516r: «Isto pratico abaixo. 

Que he a Companhia? He hum pombal de Xhristo. Estote simplices sicut columbes, disse Christo aos 
seus quando os mandava converter, os da Companhia isto fazem. Vão seus filhos voando por esse 
mundo. Huns dão hum voo para Brasil, outros para Japão e de la dão verdadeiros voos para o ceo. Pois 
ignoro quaes? São as asas (?), Então se tem ambas o como voarão não a tomará o demonio a cosso 
a ave, zombando rafresco que (?) que he a Companhia hüa nao grossa. Olhai o que dygo: nao grossa, 
porque hade fazer grandes viagens. Hum religioso doutra religião sera mais virtuoso que nos, mas non 
[tem?] tanta necessidade de virtude como nos. Fasse hum barquo para yr a Santarem, basta piqueno, 
mas para yr a India ha mister outro ammadeiramento, mastro muy grosso, leme muy forte e seguro».
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meo154. Hebros. 12 gementes angustiati quibus dignus non erat mundus155. 
Christo nosso Senhor nos insinou a gemer. Assi o diz a grosa sobre São Marcos: 
suscipiens in coelum ingemuit156. Diz docuiste nos gemere. E a Scritura diz da 
molher sancta ridebit in die novissimo157. E São Lucas diz vae vobisque rinden-
tes quod flebitis. São Johão diz plorabitis  et flebitis vos mundus autem gaude-
bit158. Por todas estas rezões o religioso he pomba que hade gemer e não gralha 
que aja de gralhear. E venho ao ponto. As asas desta pomba são a obediencia e 
oração. Non basta hü asa pera tomar voo. Tem obediencia mas não tem devação 
não se alevanta da terra não voa. Tem oracão mas não obedece, faltalhe hüa asa. 
A que he hum convento da nossa Companhia he hüa nao que vai para a gloria. 
Os do mundo vão em taboas. Hieron. Inepta aliud est integra nave et salvis 
mercibus portum intrare; aliud timidum herara tabulae et crebris soluctum 
recurversibus ad asperima saxa colledi. Fez nos Deos esta incomparavel merce 
que nos passou das taboas a nao e deixou fiquar tantos em taboas. Merce incom-
paravel. O leme desta nao he obediencia  a vela he a oracão. Não basta leme sem 
vela. Hüa pessoa obedediente indevota irá com trabalho. Sem vela não colhe 
vento do Spirito Sancto. Na oracão colhe hüa alma alento para obedecer. Não 
basta vela sem leme, devação sem obediencia. Mas com leme e vela fara ventu-
rosa viagem e tomará o porto dabrigo como o tem tomado todos os verdadeiros 
filhos da Companhia te esta hora, que todos forão eminentes em obediencia e 
devacão. Conclusão que he hum collegio ou casa da Companhia? He hum ceo 
ordenado lucido strelado. Cada religioso he hum planeta hüa estrela. Vos estis 
lux mundi. Os dous polos em que se revolve o ceo da religião são obediencia e 
oracão. Diz S. Paulo Filii subditi estote sicut Christo159. Eis hum polo. Semper 
gratias agentes et psalentes in cordibus vestris160. Eis outro polo. ⊕ 161 e a mais 

Ao lado, fl. 516r: «Porque recolhimento? Gregorius Sancti vero curas exteriores nequam 
apperitur».

Ao alto de toda a fl. 516r, junto da custura do caderno (o que torna esse texto ilegível) tem 
uma nota que continua no rodapé da mesma fl: «... tem oracão e obediencia que viagens fará. Como 
se tera as tormentas. Que formosas naos forão mestre Francisco, mestre Gaspar, dom Goncalo. 
Como se houverão às tormentas, como enrriquecerãonos para sermos de fructo e a Companhia de 
credito e spirito».            

154 Ps., 6, 7.
155 E. Pauli, Ad Heb., 11, 38.
156 Marcum, 7, 34.
157 Proverb., 31, 25.
158 Joannem, 16, 20.
159 E. Pauli, I Ad Cor., 14-17 +  Ad Coloss., 3, 20? E. IPetri, 5, 5?
160 E. Pauli, Ad Epfes., 5, 19.
161 Ao alto e rodapé de toda a fl. 516v, passando com chamada para a fl. 517 ao lado: «Se 

não for obediente aborrece a Deos super modum Mich. de [Testorago?] Super obedientiam. Diz hum
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frequente contemplacão seja darmos gracas por nos trazer a tal estado. Estado de 
religião, estado de liberdade. Os estados do mundo são estados de sobjeicão 
ainda que parece o contrario. A prova consta: nos subditi volutati uni, ordinatio 
superioris que deixou o mundo e medita no que deve mandar. Os do mundo 
obedecem a não ter vontades dos officiaes do rey que são mundanos e praeten-
dem mundo. Esperai!, outra sobjeicão são os do mundo sobjectos a seus appeti-
tes. O grande cativeiro regidos por appetite por hum cego arremesado que se 
despenha. Na religião mortificãose os appetites. Estado que he sinal de predes-
tinacão. Joh non vos me elegistis sed ego elegi vos ut fructum afferatur et fructus 
in maneat162. O fructo dos do mundo não permanece communmente. Propoem 
de não murmurar, ao outro dia murmurão, de não jugar, jogão day a dous dias, 
de ser castos, raramente bem se emendão. Fructus eorum inconsumato. E assi 
passão. Risco de salvacão porque permanescente fructo ha de dar o que vida 
aeterna ha de merecer. O fructo do religioso communmente permanece. Pro-
poem limpeza, esa tem por voto, devacão esa he ordinaria, emenda de vida, esa 
tem toda a vida. Estado ilustre. Çiprianus: illustris portio Christi coelus conti-
nentur. Os illustres na nobreza da christandade propriamente são os castos e 
puros religiosos que ja desde agora participão da gloria que esperamos. Cipri-
anus: vos gloriam resurrectionis corporum, iam possidetis. Estado spiritual. A 
differenca que ha entre o rio Nilo que entra por sete bocas no mar eo Tejo que 
entra por hüa entra junto e assi comunicasselhe o mar copiosamente. Grossa 
mare. E so la entram os muito bõos casados e seculares e o religioso. Todos 
somos muito ricos todos imos ao mar do sumo bem, mas ha gram differenca que 
os seculares estão divididos: vir habens uxorem divisus est, diz Saõ Paulo, cogi-
tat qui sunt mundi163. O bom religioso entra junto em Deos e Deos com piosa 
mare de gracas se lhe comunica. Estado finalmente seguro primeiramente de 
occasiões, o grão bem! Comunmente não ha mais virtude do que da occasião. 

autor detestabilis erga inferiores detestabilis erga aequales detestabilis erga superiores ut Datham 
erga Moysem malum (?). A oracão encomendo a todos agora pola manhã. Eccls.39 [6-7] Justus cor 
suum tradet et aperiet os suum. Todo o ceo esta atento quando se abre aquela boca e que pede. Mais 
o nosso anjo orat nobiscum et pro nobis. Diz S. Nilo discipulo de S. Chrisostomo diz mais que alegra 
o ceo a oracão com attencão. Conta de hum religioso que no deserto passeando com oracão atttenta 
sempre yam dous anjos com ele com os quaes ele não falou palavra para se não distrahir. Falava 
com (grous?) polo (?) rio (vehementer?) mundet demon orante omnes art (?) illius propositum cadet 
effectorum sunt demones gulae (?) injuriare caeterumque perturbationum ut illos (?) non possit 
orare oportet. Diz mais (?)».

Na mesma fl. 517r junto da costura do caderno – ilegível – sem qualquer sinal de chamada 
no texto e continuando em rodapé: «... fiqua deshonrrado quando lhe dão hüa bofetada e ele cala, 
quando anda roto, quando não tem com que agasalhar hum ospede». 

162 Joannem, 15, 16.
163 E. Pauli, I Ad Cor., 7, 33.
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Esa conversacão (?) seguro de lingoas. Ps. Proteget eos a contradictione lingua-
rum164. A obediencia toma sobre si todos os erros dos verdadeiros obedientes. 3º 
seguro de dar conta. Pregunto: de que pecados hade dar conta o verdadeiro reli-
gioso? Dos pecados que fez no mundo ou dos que fez na religião. Dos primeiros, 
não, porque lhe forão perdoados quando votou na religião. Dos da religião não 
tem que dar conta o verdadeiro obediente, o superior si. Hua soo cousa nos pode 
fazer dano: participar do mundo. Os seculares helhes bom participar da religião, 
mas a religião perdese quando participa do mundo. Aqui entra o terceiro ponto 
de São Paulo: videte fratres quomodo caute ambuletis dies mali sunt. Neste anno 
de 1592 podemos dizer que tem chegado Espanha ao cabo de toda a maldade e 
ao cabo de toda a miseria: Peccatum miseros facit populos165. Grandes castigos 
no mar e na terra e os peccados em augmento e os que governão nenhum reme-
dio poem por applacar a Deos. Esta o tempo roim dies mali sunt videte fratres 
quomodo caute ambuleris. Olhemos não nos entrem qua os males do tempo. 
Tempo de soberba dizia hum prudente: espanhoes vale de miseria mole de 
soberba. Inundou a soberba. Vigiemos. Não nos entre qua hum esteiro da fante-
sia. Pontos de honra quando a mare enche chegão huns esteiros a Corrojos. 
Nesta parte pode ser que ha que emendar. Dizia hum prelado que a Companhia 
tinha donum captitatis. Non sei se temos donum humilitatis. Ja ouvi queixas 
disto fora, que se desejava mais humildade em alguns da Companhia e nos mes-
mos cuido que enxergamos huns nos outros pontos de honrra. Eu vejo que oje 
vae em 40 annos no curso que ouvimos em Sanfins avia homens Ignacio dAze-
vedo, Marcal Vaz, Goncalo Alvarez, Miguel de Barros. Eu era moco. De todos 
estes eramos irmãos, nenhum era sacerdote. Não me lembra que nenhum falasse 
por reverencia ao outro. Lembrame que eu falava a Ignacio dazevedo por vos. 
Era lingoagem daquele tempo. Agora alguns irmãos estudantes e coadjutores 
falãose por reverencia. Isto he descaimento claro na humildade dos irmãos. O 
vos não recebem bem alguns padres agasalhão a paternidade quando lha dão de 
fora. Ha pontos de honrra no pregar e confessar e leer. ⊕166 O tempo corre com 

164 Ps., 30, 21
165 Proverb., 14, 34.
166 Ao lado e a toda a altura da fl. 517v com continuação no rodapé da mesma página: «⊕ 

Podemonos revelar de soberba de entendimento somos tão confiados em nosso parecer e em cousas 
que não nos pertencem metemonos em tudo. Fasse hüa obra em casa ou pintesse hum retavolo yrão 
aly  e alguns com oculos todos a trasacar. Encitão erros no official sejão traca do superior tambem 
hãode tachar. No mar fazemse pilotos entendem nos graos. ‘Disse eu hum dia a hum deixa faz o offi-
cial’, ‘ [rico?] sei mais que o official’. Outro na [poesia?] riu, altercou sobre a musica, disse o musico 
queixandose: o padre saberá  da religião, mas da musica! sei eu que sou musico. Mestre Francisco 
na India deixou apontamento que os nossos se subjeitassem aos curas e se não que os despedissem. 
Assi ficao inteiros como se o seu entendimento fosse o concilio tridentino».   
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distracção dissolucão grande. Dizia hum homem de fora: Padre, antigamente 
eramos peccadores mas embuçados, agora mores peccados e rosto descuberto. 
Non sei se nos entra qua non digo distraccão como fora eles tem dissolucão por 
sua vida em peccados. Nos qua algüa distraccão não em peccados, louvado seja 
nosso Senhor, mas em alguns exercicio menos recolhidos alguns que antiga-
mente. Polas ruas olhos mais alevantados: oculos sublimes167 extollentiam ocu-
lorum ne dederis michi168. Hum os dias passados levava oculos pola rua! Val-
hame Deos! Oculos para ler, sy, mas para ver non edifica. Tiremse os oculos a 
mancebos e demse aos barbeiros velhos desta cidade que non ha remedio para 
quererem oculos e acontecerão ja desastres nas sangrias. Sangrarem na arteria e 
morrerem algüas pessoas.

Tempo de ocio. Muita gente na cidade que come e non trabalha. He para 
ver se entrou a preguica em alguns de nos. Se pudemos fazer mais hum pouco. 
Os pregadores hüa tarde na somana para presos para gales para o tronquo.

Tempo de cubica interesse. He para saber como estamos na pobreza que 
cuido que descaio a Companhia na pobreza. Esta em pe na castidade, laus Deo, 
mas dizem que não esta assi na pobreza. Nisto ha muito que dizer.

Tempo de vaidade mimo. Non sei se entra qua algum esteiro e cadeiras 
despaldar algum catere, canastra fechada almofadinha a cabeceira.      

167 Proverb., 7, 17.
168 Ecclesiasticus, 23, 5.
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APÊNDICE III

CARTAS DE VIAGEM 

Critérios de edição das cartas:
– Desenvolvemos todas as abreviaturas;
– Modernizamos o uso de maiúsculas e minúsculas;
– Respeitando os sublinhados do autor, destacamos em itálico as citações 

bíblicas e outras em latim;
– Em notas à carta escrita em Coimbra em 23.4.1574 conservada na BPE.

Cod. CX/1-17 assinalamos com > < as faltas de texto; com < > os acrescentos 
e entre [ ] eventuais substituições de palavras que nos pareceram significativas 
em relação ao texto da carta da mesma data enviada aos Padres de S. Roque que 
se encontra no Cod. CVIII/2-2 da mesma biblioteca; 

– Assinalamos com (?) as faltas de texto cuja leitura não foi possível ou 
é duvidosa;

– Embora reduzindo ao mínimo a nossa intervenção, introduzimos 
alguma pontução em casos em que, se assim não procedessemos, o texto ficaria 
incomprensível ou menos compreensível.  
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I – Carta que o Padre Ignacio Martins escreveo de Barcelona indo de 
caminho pera Roma aos irmãos de Coimbra a 23 [de Fevereiro] de 1573.

[BPE Cod. CVIII/2-2, fl. 350r-355r]

Sintome tam obrigado a todos principalmente polas muitas merçes que 
por suas oraçoens Nosso Senhor nos fez neste caminho que determinei breve-
mente neste darlhe conta de nossa viagem. Sabado dia de S. Babilas nos par-
timos de Évora169. Em Madrid, aonde reside a corte de Phelippe nos começou 
logo Nosso Senhor mostrar que tomava este nosso caminho ha sua conta por-
que o embaixador de Portugal nos fez muitas caridades proveo de todo o gasto 
emquanto ali estivemos, negociou com o Senhor Marquo Antonio que pola 
posta viera a Madrid a tratar da liga que nos levasse na sua gale de Barcelona 
(donde escrevo esta) ate perto de Roma. El rey Felipe fez tambem muitos offe-
recimentos ao Padre Leão Henriques quando o foy visitar. Em Alcalá aonde 
esta hum colegio o principal da provincia fomos recebidos de todos com muita 
alegria principalmente do P. Mestre Simão que ali reside. Não sei encarecer 
quanto todos nos consolamos de o ver e conversar. O que muito me edificou 
neste colegio foy que sabendo que eu hera procurador das Indias de Portugal 
vierãome falar muitos irmãos  dandome conta cada hum em particular dos gran-
des e antigos desejos que tinhão de hir ha India e Japão pedindome que lhe 
ouvesse esta licença de Roma. Os mais destes irmãos herão artistas e theologos, 
huns que tinhão ja acabado outros que hião no meo de seus estudos. Todos tomei 
em rol pera propor ao Padre Geral. Levarãome pola cidade a ver as reliquias dos 
santos Justos e Pastor os quais herão meninos de dez annos pouco mais e forãose 
ao passo de Daciano offerecer ao martirio estão ainda enteiros e mostrasse em 
Alcala do menino Pastor hua perna que esta separada com calsa branca e hüa 
alparea no pee. Esta tambem a pedra aonde os degolarão daqual manou azeite 
pera as alampadas duzentos annos. E porque hera muito azeite quiserãono arren-
dar, e não manou mais porque entrando a cobiça estancou o milagre. Daqui fui 
ao mosteiro de S. Francisco aonde esta Sam frei Diogo que ha çem annos perse-
vera enteiro. O corpo não vi, a mão que esta separada pera se poder mostrar esa 
beijei e cheirei. Afirmolhe irmãos carissimos que he tamanha a flagrancia que 
logo pareçe cousa sobre natural. Fizerãome os frades caridade de me dar o livro 
da vida e milagres deste santo; os milagres deixo porque são muitos, da vida o 
que em summa colegi foy natural da Estremadura, muito dado a oração, austero 
consigo, humilde, zeloso das almas, quando ouvia dizer que algum proximo 

169 Ao lado: «24 de Janeiro».
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morrera sem confissão chorava muitas lagrimas, servio dous officios na ordem 
o de enfermeiro e porteiro, em ambos era muito humilde e charitativo, na enfer-
maria com os doentes, na portaria com os pobres aos quaes muitas vezes dava 
sua propria porção, mas o que sobretudo me confundio deste santo foy que não 
sabia ler nem escrever, mas soubesse aproveitar e salvar para que entendamos 
charissimos em Christo irmãos que a verdadeira sabedoria consiste não em bem 
argumentar, ler, pregar, mas em hum se saber mortificar e humilhar, muitos 
sacerdotes e letrados, muitos pregadores e guardiães ouve em seu tempo mas 
de nenhum ficou reliquia nem memoria senão de frey Diogo idiota, in memo-
ria eterna erit iustus, não diz literatus, não somente pera ser benaventurado na 
outra vida, mas ainda pera ter nome nesta he melhor partido ser humilde que 
letrado. Vi tãobem a a Universidade de Alcala e entrey em o geral de Theologia 
aonde disse o Padre que hia comigo que estarião quatro centos theologos, o que 
notey nesta Universidade foy a cortesia e chanesa dos estudantes com aver aly 
muita nobreza são todos momo iguaes, eu vi em hüa rua hum sobrinho de hum 
arcebispo hia só, e no andar, barrete, meneyo não se lhe via rasto de fantesia, 
por averiguado tenho que mostrão mais fantesia os que estudão gramatica em 
Coimbra que os theologos e artistas de Alcala.

No reyno de Aragão se edificarão muito os Padres de tres cousas, a pri-
meira que em todos os lugares por onde passamos as igrejas erão muy grandes 
as casas piquenas, logo no primeiro lugar que se chama Honreal vimos as casas 
pequenas de barro e por cayar mas a igreja eras muy grande e sumptuosa, e toda 
de predraria; espantado eu e prepassando disse a huns sacerdotes que aonde 
aquilo avia, avia fee e christandade, responderãome que assi era, e que nunca em 
Aragão ouvera hereje, e que isto das igrejas grandes acharia em todo Aragão, e 
assi o experimentamos que tee nas aldeas a casa que ao longe mais avulta e se 
enxerga ha a igreja, cousa para verdairamente se pregar nos pulpitos de Portugal 
aonde os passos dos nobres são muy grandes as igrejas pequenas, aveço grande 
e desconcerto, barbarismo intoleravel; a segunda foy o grande respeito que se 
tem aos sacerdotes ao sair e entrar na igreja todos se lhe levantão, nos caminhos 
todos nos tiravão os barretes; a 3ª a muita esmola e charidade com os pobres 
principalmente no hospital de Saragoça que he cabeça de Aragão, na somana 
em que o fomos ver servia a Justiça Mor que he sobre a Justiça del rey Filippe 
e andava com sua toalha ao hombro servindo aos homens, e sua molher Dona 
Catherina servia as molheres. Ha neste hospital ordinarios quinhentos e sessenta 
doentes, e quatrocentos mininos engeitados, e com não ter mais que quatro mil 
crusados de renda gasta cada anno trinta mil crusados e tudo de esmolas; os lei-
tos são todos dourados e muitos deles riquissimos e muitos nobres que manda-
rão fazer os taes leitos quando Deos os quer levar desta vida vãosse lançar nelles 
e morrem em o hospital, tanta devação que lhe tem; he este hospital a melhor 
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governada casa que ha na Republica; tem cem homens de serviço, e tem tanta 
prudencia no governo que te dos doudos se servem, avendo no hospital trinta e 
seis doudos servem de alimpar as podridões e imundicias e outras cousas que os 
cesudos fazem de maa vontade.

Mas o principal que pretendo contar de Saragoça são as muitas e insig-
nes reliquias com que Deos quis ennobrecer aquela cidade. E começo primei-
ramente pola casa de Nossa Senhora do Pilar que he a primeira e mais antiga 
casa de Nossa Senhora que ha em Hespanha, casa que a Virgem Nossa Senhora 
mandou edificar a S. Tiago sendo ainda viva e como desde Portugal traziamos 
no pensamento esta igreja loguo que chegamos fomos dizer missa nella com a 
mor consolação que tevemos neste caminho; beijei o pilar por muitas vezes e o 
medi he de quatro palmos e meyo meus, he de marmore, a cor he varia e pare-
cesse com beyjoim de boninas. E porque este milagre he muy autentico e antigo 
e os ha muito de consolar quis tresladar a historia brevenmente verbo verbum, e 
traduzila de latim em lingoagem, e he asseguinte:

In nomine Patris et Filis et Spiritis Sancti quando os Apostolos se partirão 
de Judea a pregar o Evangelho per todo o mundo cada hum delles hia pedir a 
benção e licença a Virgem Santissima. S. Tiago enviado por Christo as Espanhas 
despedindosse da Virgem Maria e pedindolhe com muitas lagrimas sua benção 
a Virgem lhe disse estas palavras, ide, filho Jacobo e compri o mandamento de 
vosso Mestre por elle vos peço que em hüa das cidades de Espanha onde mor 
numero a sua santa fee converterdes edifiqueis alli hüa igreja em minha memo-
ria no sitio que vos eu mostrar. Partido S. Tiago de Hierusalem polas Asturias 
veyo a Galiza  e dahi a Castela, e de Castela a Saragoça aonde converteo (7?) 
homens com os quaes costumava sair da cidade a borda do rio Ebro a fazer 
oração. Hüa noite as doze horas adormecidos os companheiros S. Tiago ouvio 
cantares de anjos que dizião Ave Maria gratia plena Dominus tecum e alevan-
tando os olhos vio sobre hum pilar de marmore a Virgem Nossa Senhora a qual 
estava entre dous choros de milhares de anjos os ques cantarão as matinas e 
as concluirão com benedicamos Domino, então a Virgem chamou S. Tiago e 
lhe disse filho meu eis aqui o lugar deputado pera minha honra no qual por tua 
industria sera edificada hüa igreja em minha memoria. Ves este pilar em que 
estou assentada meu filho teu Mestre o mandou por mãos de anjos; arredor dele 
assentaras o altar da capela, e neste lugar por minha entercessão e respeito a 
virtude do muy alto obraras sinaes e maravilhas aaqueles que em suas neces-
sidades pedirem meu socorro. E este pilar estara neste lugar te fim do mundo, 
e nunqua nesta cidade faltarão catholicos. Ditas estas palavras aquela multidão 
de anjos restituirão a Virgem a Hierusalem, e depois que isto aconteceo virão a 
Virgem na hora da Encarnação pera que a guardassem e em todos os caminhos a 
acompanhassem. Começou loguo S. Tiago a edificar com os fieis a capela; esta 
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he a primeira igreja que a honra da Virgem se edificou; esta he a sala angelical 
aonde muitas vezes se ouvirão anjos a cantar as matinas, este he o lugar aonde 
os devotos desta Senhora alcançarão muitas merces do Senhor que vive e reyna 
in secula seculorum, amen.

Te aqui treslaadei por ser historia antiquissima aprovada e autentica. A 
esta imagem e pilar tem tanta devação a gente não digo somente estarngeira (que 
sempre foy infinita ainda que menos agora por causa das heresias) mas a natural 
que sempre se achão ali pessoas em oração, e silencio que parecem religiosos de 
modo que ha ali oração continua; e afirmarãome os Padres que por mais festas 
e jogos que aja ate vespera de cinza em que a gente anda mais solta, e destarida 
esta aquella capella acompanhada de gente que a Virgem se encomenda. Na 
mesma cidade ha outra imagem de Nossa Senhora de grande concurso que se 
chama Nossa Senhora de Portilho. A suma do milagre foi, como collegi da tavoa 
antiga e publica que esta fixada na parede que na era de mil e cento e dezas-
sete dia dos Reis a noite estando os guardas e vigias de certa porta da cidade 
dormindo derão assalto os mouros e a quiserão por ali entrar, e eis que subita-
mente aparece no ar a Virgem Nossa Senhora com exercito de anjos os quaes 
por seu mandado defenderão a entrada e matarão muitos mouros, e os poserão 
em fugida, despertando os da cidade e lansados de si os mouros a Virgem des-
apareceo com seu exercito e fiquou sobre o muro hüa imagem sua em lembrança 
da merce que fizera, a qual ali esta agora e fezse hüa igreja derredor. He tanta 
a devação e frequencia de gente principalmente dia da Anunciação que pregão 
aquelle dia em dous pulpitos. Na mesma cidade no mosteiro de São Jeronimo 
esta o corpo de Santa Engracia donzella portugueza nobilissima a qual sendo 
filha de hum rey de Portugal indo casar a França acompanhada de hum seu tio 
Dom Luprecio irmão de sua mãy com outros nobres portuguezes (erão por todos 
dezanove) passando por esta cidade e visitando a capella de Nosssa Senhora do 
Pilar forão todos martirizados e a Santa Engracia lhe meterão hum prego pola 
cabeça. Vimos, e beijamos a cabeça de São Lupercio, e de Santa Engracia, e o 
grosso prego. Todas estas reliquias estão em ricas peças de prata, ouro, e pedra-
ria, e com haver tantas reliquias a santa a que se tem mais devação, e que toma-
rão por padroeira da cidade depois de Nossa Senhora do Pilar he Santa Engracia. 
Comparava eu esta santa ao Tejo, e semelhantes rios que nascem em hum reino 
e enriquecem outro, assi Santa Engracia ennobreceo Aragão. Na mesma capella 
de Santa Engracia esta o corpo e cabeça de São Lamberto o qual sendo criado de 
hum lavrador lançado pregão so pena de morte que quem tivesse criado christão 
o matasse, o gentio se foi aonde Lamberto andava com os bois, e propondolhe 
que ou se tornasse gentio, ou o mataria respondeo Lamberto que queria morrer 
polla fee, e pregando a aguilhada no chão reverdeceo em arvore, e posto em 
giolhos o amo lhe cortou a cabeça.
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Aqui aconteceo outro milagre tão autentico como espantoso que tomou 
a cabeça nas mãos, e veiose mea legoa ate entrar na cidade e chegar ao lugar do 
degoladouro dos martires aonde estavão (afora os santos portuguezes) infinitos 
santos mortos e chegando os saudou dizendo Exultabunt sancti in gloria, res-
ponderãolhe os ossos Letabuntur in cubilibus suis. Alli caio a cabeça e o corpo 
e se mesturou com os outros, os quaes erão tantos que hüa rua por onde eu 
passei dizem que corria por ella hum rio de sangue e era o tirano tão cruel que 
porque os christãos veneravão muito as reliquias dos santos mandou queimar 
muytos corpos, e juntamente alguns dos gentios delinquentes pera misturar a 
cinza para que assi os catolicos desistissem de venerar as reliquias, mas Nosso 
Senhor socorreo com vento e chuiva o qual espalhou a cinza gentilica, e a cinza 
dos santos ficou toda, e se reduzio em hüas bollas e quillouros que nos vimos, e 
adoramos no mesmo mosteiro.

Mas não de menor admiração he o que vimos na see, aonde nos mos-
trarão a cabeça de São Dominguinhos, o qual foi hum menino de idade de dez 
annos, e costumavão pollas ruas cantar prosas de Nossa Senhora; os judeos que 
então havia muitos em Saragoça o reprenderão que não cantasse mais aquellas 
cousas, o menino não curou de suas ameaças e cantava como dantes. Então o 
degolarão, e lançarão em hum poço, o qual miraculosamente creceo ate cima; 
tomarãono e lançarãono em outra parte aonde forão sentidos dos christãos que 
recolherão o glorioso menino.

Na mesma see esta enterrado o primeiro inquisidor deste reino mestre 
Epila ao qual matarão os judeos estando fazendo oração junto a hum pilar do 
cruzeiro da see a mea noite (quando os conegos ainda agora dizem as amtinas) 
as espadas dos quatro judeos que forão principaes na morte estão dependuradas 
em os pilares, e estão ali 4 alampadas apagadas em memoria que os quatro 
judeus com os mais estão em trevas eternas. Finalmente vimos na mesma see 
tres dedos de 3 santos insignissimos hum de Santo Agostinho, outro de Santo 
Thomas de Aquino, o 3º de São Vicente martir e o que sobretudo nos alegrou 
foi ver hum espinho da coroa do Salvador do mundo; estava despontado porque 
a ponta lhe levou nos dentes hum romeiro, e ainda assi tinha de comprimento 
quasi hum dedo.

Isto quanto a Saragoça cabeça de Aragão. A sete legoas de Barcelona 
cabeça de Catalunha esta Nossa Senhora de Monserrate  aonde fomos o Padre 
Pero da Fonseca e eu com assas perigo porque nos hião nas costas 25 bandolei-
ros cada hum com dous pedernaes, mas Nossa Senhora por sua mão, e pollas 
orações desse collegio nos livrou. Levavamos intento de dizer missa, e por essa 
causa andamos depressa e se andaramos mais devagar não lhe escaparamos; 
antes de entrar na capella de Nossa Senhora passamos por hüa grande casa cujo 
tecto e paredes estão cheas de muitas cadeas de cativos, de muletas de coxos, 



 Um pregador em tempos de guerra 333

de pelles de cocrodilos, de navios, de mortalhas, de pernas, de braços, corpos 
de homens trespassados com lanças,  espadas que alli offerecerão homens de 
diversas nações em reconhecimento do especial socorro que da Virgem Nossa 
Senhora em seus perigos tiverão; de todos esses milagres ha tavoas nas paredes 
com pinturas e enformação. Quisera tresladar muita cousa porque os tenho a 
todos por devotissimos de Nossa Senhora, mas deste trabalho me livrei com lhe 
mandar o livro dos milagres e a pintura da montanha. Vi as ermidas principaes e 
falei com os hermitãos e se os religiosos deste tempo fossem semelhantes aque-
lles cujas vidas se costumão a cantar nos responsos desse collegio, o lugar bem 
aparelhado he pera serem santos. Isto basta por agora; estamos pera nos embar-
car, por amor de Nosso Senhor peço a todos que ainda que o eu não mereça con-
tinuem suas orações pera que Nosso Senhor continue as merces. De Barcelona 
a 23 de Fevereiro de 1573.

Filho indigno
         +
Ignacio Martins                          
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II – Carta que o Padre Ignacio Martins escreveo de Roma aos irmãos 
da Companhia do Collegio de Coimbra a anno de 1573 

[BPE. Cod. CIX/ 2-13, nº 7]

Ja me pareçe que tardo em corresponder a muita obrigação em que esta-
mos a esse sancto collegio por ciua intercessão tantas e tão manifestas merces, te 
esta ora do Senhor reçebemos. E porque não queria gastar palavras em exordios, 
venho logo a narração, e prosiguimento do nosso caminho. Em Barcelona nos 
embarcamos a 24 de Fevereiro na gale do Senhor Marco Antonio a qual parece 
que Deos mandou a Espanha a buscar padres da Companhia porque a sancta 
liga dos christãos contra os turcos ia antão era desfeita por parte dos venezea-
nos. Do Senhor Marco Antonio reçebemos muitas charidades, porque alem do 
admitir na gale 10 padres da Companhia da provincia da Bethica, toletana e de 
Portugal, a todos mandou prover do necessario. Na converçassão e praticas que 
muitas vezes tinha com os padres mostrava em toda materia tanto zelo, e ver-
tude, e entendimento, e prudencia que nos punha admiração; algüas cousas que 
lhe ouvi escrevi, e notei. Confessouse com o Padre Leão Anriquez, e em Roma 
se confessa com padres da Companhia. Andamos no mar hum mes por o tempo 
nos não favoresser, e como a gente era muita dormião os padres nas ballesterias 
com os galeotes, e padeçerão todos muito por rezão do ieium, e outras circuns-
tancias da gale, mas muito mor trabalho passarão os que forão por terra, porque 
dos padres que se lançarão por França forão presos os da provincia de Castela a 
velha, dos quais ho Padre Cordeires morreo no carcere, e o provincial Gonçal-
ves foi ferido ao fazer do preço do resgate que deu por si e seus companheiros. 
Passamos o Golfão de França com muito pouco periguo louvado Nosso Senhor, 
e dia de Ramos dissemos missa em Marselha cidade de França de catholicos 
aonde aportou aquella bem aventurada nao sem vela e sem remos que trazia 
a Sancta Maria Magdanela, S. Lazaro e outros sanctos. Vimos o lugar donde 
Sancta Maria Magdalena pregava aos de Marselha. A espelunca aonde esteve 7 
anos fazendo penitencia, a mesa em que comia, o jarro de barro por que bebia, 
o leito de pedra em que dormia. Isto vimos em hum mosteiro de Sancto Victor 
que esta a mea legoa de Marselha, o qual se edificou em memoria da sancta, e 
tem em si outras muitas reliquias, como he a + em que Sancto Andre padeceo, 
não he aspa, senão crux muito bem feita semelhante a de Christo Nosso Senhor 
e estão tambem as reliquias de S. Victor, S. Cassiano, S. Mauricio cum sociij 
suis, e estão ali muitos cardeaes, e alguns papas enterrados do tempo que a see 
apostolica esteve em Avinhão. Quinta feira da somana sancta tee dia de Pascoa 
estivemos em S. Remo porto da Senhoria de Genova; aqui vimos algüas cousas 
que nos edificarão, porque com ser hum lugar de mil e quinhentos vizinhos, 
somente ouve na noite sancta hüa prosissão de quinhentos disciplinantes, e logo 
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a sesta feira ouve outra prosissão de cem disciplinantes mancebos, e moços 
muito feridos  das disciplinas, e cantavão stabat Mater dolorosa iuxta crucem 
lachrymosa, etcoet.; a frequencia da confissão, e comunhão foy tanta que com-
mungavão aquella somana obra de nove ou des mil peçoas. Dia de Paschoa 
todo se passou em louvor de Deos porque tee meio dia tres saçerdotes derão a 
comunhão, acabado de jantar tiverão seu sermão, depois vesporas, e completas, 
e sempre as igrejas cheas de gente com tanta quietação e devação quanta falta 
naquelle dia em outras partes. Em Geneova fizemos pouca detença, e assi não 
pudemos ver o S. Catino, mas soubemos de certo que era de hüa pedra des-
meralda tão fina que abate na esmeraldas dos aneis porque cotejadas com esta 
fiquão tristes. Em Sena fomos mais consolados, porque fomos ao mosteiro de S. 
Domingos e vimos a cabeça de Sancta Catherina de Sena, e hum dedo polegar 
do meio para cima com carne e unha, e hum pedaço de scilicio que çingia, hüa 
cadea de ferro com que se disciplinava. 

A 7 de Abril chegamos a Roma, a este tempo erão já chegados quasi 
todos os padres provinciaes e electores de suas provincias. Fomos reçebidos de 
todos com grande charidade e alegria. Causounos esta vista de tantos e tão sanc-
tos padres grande consolação, porque porque verdadeiramente obra de Deos he 
e não se pode negar em tempo em que o mundo esta tão dividido e discorde com 
guerras, tumultos e diferentes sectas etiam na mesma nação como se vee em 
França, ver neste tempo na Companhia padres de tão diferentes nações de Portu-
gal, Castella, Bethica, Aragonia, Germania Superior, Austria, França, Aquitania, 
Flandria, Rheno tão unidos nas vontades, conformes no entendimento, inflama-
dos de hum spirito. Verdadeiramente digitus Dei est hic, et a Domino factum est 
illud et est mirabile in oculis nostris. 

Começousse a congregação, e logo em pouquos dias foy eleito por Geral 
da Companhia o Rdo Padre Everardo, o qual era Assistente de França e Ale-
manha, framengo de nação. Foy esta eleição puramente de Deos e por esta foy 
julgada de todos os padres da Congregação e de todos os de casa e de fora. Todos 
a festejarão com grande applauso. Vierão o visitar muitos cardeaes, e outras 
peçoas nobres, tee o embaixador de França o veo visitar, o qual nunqua entrara 
na casa dos padres senão aquela vez; disseme logo antão o Padre Mirão que por 
causa desta eleição avia de creçer muito a Companhia em França e Alemanha. 
O Sumo Pontifice levou muito contentamento desta elleição e disse por vezes 
ão feito os padres hüa boa elleição porque escolherão hum valente homem pru-
dente e virtuoso e aiuntou hüas palavras de muita estima, e forão as seguintes: 
Nos estamos muito obrigados a esta Companhia porque da conservação desta 
Companhia depende o bem de toda a Igreja. Daí a poucos dias forão ellectos os 
quatro Assistentes: o Padre Oliverio da Alemanha, Benedito Palmio de Italia, 
Gil Gonçalves que foy preso em França Assistente de Castela, o Padre Pero da 
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Fonsequa Assistente de Portugal. A todas as elleições fizerão os nossos festa 
no Collegio Romano com muitos versos enigmas e pregações no refeitorio em 
diversas linguas italiana, latina, grega, scholastica, grega vulgar, hebraica, ger-
manica, frandica, arabiga, engresa, castelhana, portuguesa, japponica, esta fez 
o Padre Alexandre, todos pregarão em menos de hüa hora e enquanto jantavão 
os padres. Pareçia hüa primitiva Igreja porque todos variis linguiis loquebantur 
in magnalia Dei. Contamos as lingoas diversas e achamos que forão quinze e 
ainda faltarão tres.

Tornando a Congregação tres cousas aconteçerão de grande edificação: a 
primeira foy a preciosa morte em o conspectu do Senhor do Padre Lamberto viçe 
provincial do Rheno. Este padre adoeçeo logo no prinçipio da Congregação, e 
morreo com grande quietação e consolação spiritual, e antes de morrer alguns 
dias estando elle em oração sintio hüa grande consolação e suavidade spiritual, e 
logo dali a pouquo vio a Virgem Nossa Senhora acompanhada de muitas virgens 
as quaes disse a Virgem et hunc in societate nostra recipiemus; desapareceo 
aquella visão e o padre fiqou muito consolado, e contou tudo ao Padre Nadal e 
ao Padre Canisio que mo contarão a mim; depois deste apareçimento o aleviou a 
doença huns poucos de dias de modo que enterveo com seu suffragio na elleição 
do Geral e logo tornou a empeiorar e em poucos dias acabou sua peregrinação. 
Era o Padre Lamberto de idade de 38 annos, entrou na Companhia mancebo de 
19 annos; disseme o Padre Canisio que o reçebera na Companhia e que sempre 
fora puer unius anni, puro na consciencia, amado de todos os que o conver-
savão e que grande castigo dava Deos a Alemanha em morrer o Padre Lamberto, 
porque estava electo pera ir a Saxonia aonde a heresia tem maior força, e avia 
esperança de grande fructo. São os nossos padres de Germania de grande scien-
cia e humildade, milagre dos tres que desejava o nosso Padre Ignacio na Com-
panhia. E ja cuidei algüas vezes que quando a Companhia descair e retroceder 
em Espanha que se achará em Alemanha a sua perfeição; tem em grande estima 
lerem a moços gramatica e dizem que esta he a mais importante occupação na 
Companhia que pregar, porque la avia pregações antes de aver Companhia e 
com tudo não se reduzia a Alemanha nem se reformava o mundo, mas como os 
padres começarão a ensinar a juventude letras e juntamente bons costumes, logo 
começou o mundo a entrar em caminho. Ha padre germanico na Congregação 
que leo na Companhia 23 annos e ordinariamente na Alemanha lem os nossos 
10 12 annos Humanidade.

Tornado a meu proposito, a segunda cousa que a toda a Congregação 
muito edificou foy hüa carta que hum bispo escreveo a Congregação em que 
pede instantissimamente ser recebido na Companhia. He este bispo natural 
de Escoçia, de grande virtude e letras e sendo bispo em Escoçia os hereges 
o lançarão fora. Vindo a Roma o papa o proveo de um bispado em França. 
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Tomou os exercitios da Companhia duas vezes e a primeira durou hum mes, e 
he tão afeiçoado a Companhia que em sua casa sege o estilo e mo[do] de viver 
dos padres. Alevantasse elle primeiro, e da lume aos seus, e tem sua oração e 
conçerta elle a casa por suas mãos ao nosso modo; à noite fazem seu exame e 
dis as ladainhas com os seos, e costuma a dizer huas palavras dignas de memoria 
ego mallem esse coqus in Societatem quam episcopus,  querem dizer em portu-
guez antes queria ser cozinheiro na Companhia que bispo. Tudo isto me contou 
hum padre que o conhece. Os padres se consolarão summamente com a carta, 
mas não creo o receberão na Companhia por não privar a França de tão bom 
pastor. Ay lhes mando a carta; leãona porque lhes á de contentar muito.

A 3ª cousa que muito edifiquou e edifiqua he ver o fervor que ha nos 
padres da Congregação de ir a India, porque como o nosso Padre Geral nomeasse 
quatro padres espanhoes dos da Congregação pera as Indias despanha, servio 
isto de motivo pera todos quererem ir a India de Portugal, franceses, alemaes, e 
italianos, e espanhoes não somente dos da Congregação, mas de todas as casas 
em Roma e aconteceo no Collegio Romano que dizendo o reitor que todos os 
que desejavão ir a Jappão se disciplinassem no refeitorio, tomarão disciplinas 
60 peçoas.

No tempo da Congregação algum tempo que nos crecia fomos ver algüas 
reliquias em que notamos algüas circunstancias particulares que nos consola-
rão. 

Em S. João de Latrão vimos a mesa em que Christo Nosso Senhor çeou 
com seus discipulos, he quadrada e cada lado tem quasi 7 palmos;  tal a escol-
heo aquelle qui eum dilexisset suos in finem dilexit eos; todos lhe ficavão diante 
e perto e assi neste altar e mesa pequena e suficiente consagrou o Senhor, e 
comungou aos seos, e lhes pregou chamandolhe não servos mas amigos e filhos: 
Iam non dicam vos servos etcoet.. Em a igreja de Sancta Praxedes em hüa capela 
que se intitula de Sancta Maria libera nos a penis inferni vimos a coluna em que 
o Salvador do mundo foy açoutado; he de marmore e de veas verdes e brancas 
e de hüa soo pedera e tem sua vasa e capitel, terá tres palmos de comprimento e 
asi à duvida se esta ali inteira se parte della somente e se he verdade o que alguns 
dizem que os romanos mandavão assentar em hüa coluna pequena aos que que-
riam açoutar; he muy provavel que a furia judaica mandasse assentar o Salva-
dor do mundo em semelhante coluna pera que assi fiquando todo descuberto 
nenhum açoute o errasse e todos os sinquo mil e tantos açoutes sem estorvo de 
coluna naquelle corpo virginal inteiramente se empregassem.  

Em Sancta Cruz de Iherusalem vimos e adoramos o titulo da + com suas 
letras hebraicas, gregas e latinas, e todas estão escritas e se lem da direita pera 
a esquerda; as letras hebraicas estão muy gastadas, as gregas menos, as latinas 
estão mais inteiras. Pareçe que está mostrando o successo da fee, porque a ley 
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velha acabou, a grega igreja tambem descaio, a latina que he a romana esta 
permaneçe inteira e durará tee o fim do mundo. Tambem nos mostrarão hum 
grande pedaço de lenho da + e duas espinhas grossas e compridas semelhantes a 
que vimos na see de Saragoça, e o que nos consolou sobre tudo foy ver hum dos 
cravos com que Nosso Senhor foy encravado; he muy grosso e pesado e com-
prido, faltalhe hum pedaço da parte da ponta, e ainda assi tem comprimento de 
mais de meio palmo, porque he tão grande como o meu dedo indice começando 
da raiz do dedo polgar, a grossura será de hum dedo menor, o peso me disse 
hum padre que lhe parecia pesaria passante de seis onças. Finalmente vimos em 
hüa redoma leite da Virgem Nossa Senhora e a travessa da + do bom ladram, e 
o que summamente nos alegrou  hum dedo de S. Thome, que toquou, entrou e 
penetrou pollas chagas e lado do Salvador do mundo.

Em a igreja de S. Sebastião vi o altar em que o anjo apareceo a S. Grego-
rio estando celebrando e lhe prometeo que Deos faria ali merces etcoet.; debaixo 
deste altar esta o corpo de S. Sebastião, não se mostra, mas vimos duas settas 
hüa inteira e da outra o ferro somente a qual desejei pedirse pera hüa peçoa desse 
reino. Vi finalmente hüa grande e notavel reliquia .s. duas pisadas de Christo que 
ficarão impressas em hum marmore quando em figura de peregrino hüa milha de 
Roma apareceo a S. Pedro como que ia pera a cidade donde Pedro fugia o qual 
encontrando com o Senhor disse Domine, quo vadis? e assi lhe atalhou Christo 
e o fez tornar a cidade a padeçer martirio. Estão estas pisadas cavadas em hum 
marmore alvissimo e estão os sinquo dedos de cada pee mui claros, e tem o pee 
de comprimento hum palmo meu e quatro dedos largos; he pee comprido bem 
conforme a statura que esta em S. João de Latram.

Em S. Pedro ha grandes reliquias, direi hüa particualridade e he que a 
cadeira de S. Pedro he marchetada de marfim onde se pode notar quam grande 
diferença fazião os sanctos do culto divino ao tratamento proprio. S. Pedro 
assentavasse em tripeças, mas quis que a cadeira pontifical tivesse marchetes. 
A mesma consideração se pode ter em a Virgem Nossa Senhora, porque a casa 
em que morava era como hum cubiculo como se ve em Loreto, mas a igreja que 
mandou fazer, que agora se chama Sancta Maria Maior he como S. Domindos de 
Lisboa, assi que he regras dos sanctos, pera si tomarem o mais vil, pera Deos o 
milhor. Na mesma igreja vimos o vulto sancto, mas como o mostrarão com o veo 
cuberto, não ho pude bem distinguir; o que alcancei claramente e posso affirmar 
he ser hum rosto comprido, macilento, sumido, qual o levaria o Senhor quando 
com a cruz as costas iia caminho do monte Calvario.

Em S. Paulo entre outras reliquias vimos o crucifixo que falou a Sancta 
Brigida; he tão grande como o de Sancta Justa de Coimbra e estando com o rosto 
pera a porta principal da igreja, virou todo o rosto pera a mão direita  e falou aa 
sancta que quasi detras estava em oração; ali a foy buscar dobrando pera aquella 
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parte o rosto e os olhos, e nesta postura fiqou tee o dia doije, de modo que quem 
daquella parte se poem parece que lhe quer falar o crucifixo e que com os olhos 
e rosto lhe pede que seja sancto. He das mais devotas cousas, a meu juizo, que 
ha em Roma.    

Em Sancta Sabina vi pendurado hum grande penedo com que o demonio 
tirou a São Domingos estando em oração encomendando a Deos a conservação 
da sua religião; acertoulhe na cabeça e não lhe fez dano, e caio sobre hüa lagea 
de marmore e fela em pedaços. Cotejem charissimos irmãos este exemplo com 
o precedente de Sancta Brigida e verão claramente que a cousa que Deos mais 
favoresse he a oração e a cousa que o demonio mais empede he a oração. E a 
este proposito faz o que logo direi que na igreja de S. Aleixo esta hüa imagem 
de Nossa Senhora a qual em a cidade Edessa aonde S. Alexo andava perigrino, 
como o sãochristão não deixasse estar ao sancto em oração diante da imagem 
quando queria falou a dita imagem ao sãochristão estas palavras deixa entrar o 
homem de Deos Alexo que esta assentado fora a porta porque he digno do regno 
dos ceos. E se querem outra confirmação, outra imagem de Nossa Senhora esta 
em hüa capela a qual falou a S. Gregorio estas palavras quare amplius me non 
salutas qui sempre imaginem meam pretereundo visitare consueveras? 

Entre as maravilhas de Roma hüa das mais insignes a meu juizo he hüa 
imagem de Nossa Senhora que está em o templo de Sancta Maria in Portico a 
qual foy miraculosamente feita e ali trazida por mão de anjos  e porque este 
milagre he mui autentico e antigo porque à mil e quarenta annos aconteçeo lhes 
quero refirir a historia à letra como a coligi de hüa grande tavoa que está na 
igreja. 

Em o tempo de Johane Pontifice primeiro deste nome e de Justino proprio 
filho de Justiniano Augusto, e de Theodorico rey dos Godos heretico que perse-
guia Italia foy em Roma hüa donzela por nome Gala filha de Symacho consule 
riqua, nobre e virtuosa. Tinha por costume dar no seu paço cada dia de comer 
a 12 pobres a honra de Nossa Senhora; hum dia estando os pobres gentando, e 
toda sua familia, apareçeo no apparador, lugar aonde estava a copa, hüa imagem 
de Nosa Senhora com o Menino no ar e com grande luz. O copeiro espantado de 
tão grande luz e resplandor, foi chamar Gala sua senhora, alevantouse logo ella 
da mesa, e vindo áquelle lugar, vio a luz grande, mas não viu a imagem. Chamou 
logo os parentes e nobres da vizinhança, e com todos se foy a S. João de Latrão, 
e com muita devação e lagrimas deu conta de tudo ao papa Johane primeiro, o 
qual logo com todo clero e povo romano se foy ao paço de Gala, e posto em 
oração entre aquella grande luz subitamente todos os sinos das igrejas da cidade 
se começarão a tanger por si, e juntamente o Sumo Ponrifice alevantando os 
olhos vé na mão de dous anjos no ar hüa imagem fermosissima de Nossa Sen-
hora com seu filho, aa qual fez esta oração O Madre de Deos sanctissima, tende 
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por bem fazerme tamanha merce, que com minhas mãos possa tocar essa sanc-
tissima imagem vossa. Feita esta oração os anjos do ar onde estavão lha puserão 
nos braços, e o Sumo Pontifice com muitas lagrimas e contentamento a mostrou 
a todo povo e naquelle ponto cessou logo hüa grande peste que avia em Roma 
17 de Julho anno Domini 533 e Gala fez  do paço igreja de Nossa Senhora in 
Porticu  e à mesma igreja deixou toda sua fazenda e o papa Johane a consagrou e 
conçedeo a quem a visitar indulgencia plenaria desde verpora tee o fim das oita-
vas Não se mostra senão serto dia de Julho, mas sei que he fermosissima. Está 
impressa em hüa saphira e está Nossa Senhora toda vestida de ouro e o Menino 
o mesmo, de modo que os anjos a fizerão de ouro e da luz.; o campo he de azul 
escuro, a imagem de ouro e a saphira tera de comprimento hum palmo e tem 
Nosso Senhor polla devação que tem Roma a esta imagem feito muitas merces 
a cidade, porque em tempo de Gregorio primeiro cessou outra peste levando 
o papa em proçissão esta imagem ate S. Pedro e em tempo de Calixto terceiro 
levandoa tambem em procissão cessou outra peste, mas tornãoa ao lugar aonde 
está, porque tem Nossa Senhora mostrado que quer morar no paço de Gala sua 
devota. Paulo segundo a mandou levar por hum bispo ao Sacro Palacio em S. 
Pedro, e indo ver polla manhã acharãoa no paço de Gala.

Tudo isto coligi da tavoa antiga.  
Quanto a Roma duas cousas notei na gente que desejei em Espanha, a 

primeira a cortesia e modestia na conversação huns com os outros, e daqui naçe 
que de ventura pelejão, porque como são cortezes, modestos, e rationaes de 
ventura se desconcertão em palavras.

A segunda a muita devação que tem ás cousas de Deos como se vé na 
continua visitação das estações e lugares sanctos, com aver tanta abundancia de 
reliquias não ha qua fastio. Na escada sancta que he a por onde deçeo Christo 
depois de sentenciado que está longe em S. Johão de Latrão todos os dias do 
mundo à anjos ascendentes que sobem por ella, e em certos dias, sestas, sabados, 
domingos, festas está ordinariamente acompanhada de cavalos e muitos coches 
de muita gente nobre e ecclesiasticos que sobem por ella; todos a sobem em giol-
hos e ninguem deçe por ella, sendo sobir de giolhos, com ser de marmore estão 
os 27 degraos gastados e deminuidos e com muitas concavidades, e o que mais 
espanta he que com muitas vezes se apinhoarem e concorrerem os ascendestes 
de modo que sobem juntamente homens, molheres, ecclesiasticos, seculares, 
nobres e baixos, moços, etcoet., jamais acontece escandalo, desordem, inquie-
tação algüa; em todos que ali chegão entra o spiritu divino pera este effeito, que 
se tem todos por obrigados a a subir a escada sancta com devação e silencio. 
Sobre todo tem a gente de Italia special devação à Virgem Nossa Senhora; prova 
disto he que soo de Nossa Senhora ha em Roma 34 igrejas e todas estas estão 
acompanhadas de mãos, pees, braços, corpos de çera e de muitas tabuas peque-
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nas com letreiro ex voto e pintura que declara a merce que por intercessão da 
Virgem reçeberão. Alem destas igrejas áá nas ruas, casas, caminhos comaros de 
vinhas muitas imagens de Nossa Senhora e muitas com suas alampadas diante 
que ao sabado a honra desta Senhora estão accesas. Não se contentão com isto, 
mas desde dia de Paschoa tee o nacimento de São Johão vão as confrarias (que 
em Roma e Italia são infinitas) em romaria a Loreto, cada somana hüa, duas, 
tres confrarias; huas vão de 40, outras de 100 e outras de 150 legoas e com 
virem em grande multidão, he tanta a modestia e ordem que parecem religiosos; 
quando chegam a Loreto huns descalços outros disciplinandosse, outros de giol-
hos entrão em a igreja, ao outro dia se confessão muitos e comungão e se tornão 
pera suas casas. Soube de çerto que de Paschoa ate o Pentecoste  comungavão 
cada anno quarenta e çinquo e sinquenta mil peçoas e todos pollas mãos170 de 
nossos padres. 

Quanto à cidade em si somente digo que justamente lhe chamão Roma a 
sancta porque alem de Deos a eleger e preferir a todo o mundo, he ella em si tão 
aventejada a todas as outras cidades dos christãos na diversidade de religiões, 
multidão e magnifiçentia de templos, infinidade de reliquias  e ossos sanctos 
que logo parece assento pera Deos escolhido da cadeira pontifical, metropoli da 
Igreja, coluna e aliçesse da verdade catholica. Logo na entrada ao passar o Tybre 
emçima da ponte  estão duas grandes estatuas de pedra, hüa de S. Pedro com as 
chaves, outra de S. Paulo com a espada na mão. O Sacro Palacio que está perto 
he muy grande e amplo. Logo na escada superior e dentro tem pinturas sagradas 
e letreiros tresladados do Evangelho cheos de muita conçolação e esforço; em 
hüa parte tibi dabo claves em outra modiçae fidei quare dubitasti, em outra ego 
rogavi pro te Patre ut non defiçiat fides tua. Quem ler estas promessas, penho-
res da confiança com que Deos se obrigou pasma da segurança, da magestade, 
grandeza, authoridade da See Apostolica – a fee domina tudo, e se apoderou de 
tudo, não somente das obras dos christãos, mas ainda dos templos dos gentios. 
Porque o templo de Vesta he de S. Lourenço, o templo de Fauno he de Sancto 
Estevão, o templo de Diana he de Sancta Sabina, o tempo de Romulo he de 
São Cosme e Damião, o templo da pudiçitia  he de Sancta Maria Egipciaca, o 
sepulcho de Nero, o templo de Minerva, o Pantheon são igrejas de Nossa Sen-
hora. Que direi? Tee os edificios profanos que os gentios fizerão, em certo modo 
estão confirmando a fee christã, porque ver as termas de Diocleçiano, Colisseos, 
arcos triumphaes, septizonios, statuas tudo arruinado e feito em pedaços e ver 

170 As palavras destacadas por nós em tipo menor (“nossas mãos”) estão riscadas no texto 
e substituidas por uma expressão interlinhada ilegível, o que pode explicar que o copista do códices 
CVIII/ 2-2 e CX/1- 17 da BPE. tenham mantido esta lição.
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por outra parte ossos e vestidos dos sanctos inteiros, conservados, venerados, 
entende hum homem que a verdade da fee prevalesse e durara tee o fim do 
mundo, entende o que dis S. Paulo quod infirmum est Dei fortius est omnibus 
hominibus, entende finalmente o que dis David Dominus reprobat consilium 
populorum, consilium autem Domini manet in aeternum. Pois se tratamos da 
perfidia judaica  não quero mor argumento pera a refutar que o que Roma em 
si da, porque ver os judeos andar pollas ruas vendendo roupa velha (porque tão 
abatidos são que não podem tratar em outra cousa) e ver por outra parte que tudo 
o que elles desestimarão e reprovarão em Christo está em suprema veneração, 
o vulto do Senhor que elles afearão, a coluna em que o açoutarão, o cravo com 
que o encravarão, as espinhas com que o coroarão, a escada por onde deçeo, o 
lenho em que padeceo, tudo isto sublimado e adorado despanhoes, franceses, 
germães, italianos, de diversos estados e nações, verdadeiramente argumento 
sufficiente he este (a não terem sobre os olhos o veo de sua obstinação) pera se 
converterem.

Do Padre Inacio Martins171.                   

171 A carta não está datada e de acordo com uma nota Cod. CVIII/2-2, fl. 368v-369r da 
BPE também não devia estar assinada: « Esta carta ficou aqui ao Padre Ignacio sem data nem 
signal quando se partio para Alemnha a buscar reliquias. Pareçeome que lhe faria boa obra em a 
mandar assi com esta mormente porque não sei se tornara, porque se ira de laa a Envers para fazer 
o caminho por mar. O Padre Leão Anriques e seus companheiros ainda não sabem se partirão de 
ca antes das primeiras agoas de Agosto ou Setembro por causa das calmas, eu fico ca para servir 
especialmente essa provincia, e por isso espero (ter cuidado?) desse collegio mui espeçialmente. 
O papa tem conçedidos muitos Agnus Dei em muita abundancia para toda a Companhia e benzeo 
muitas contas e conçedeo grandes graças e ainda benefiçios para a sustentação corporal, e não se lhe 
pede cousa que não conceda sendo conveniente, e ainda as que não tem aparencia de muita conve-
niencia, elle lhes anda buscando conveniencia. Espero de offereçer muita parte de minhas romarias 
por meos charissimos de Coimbra cuias virtudes, e bons deseios com minhas dividas proprias me 
não deixarão esquecer  das merces que Nosso Senhor ahy faz. Nos santos sacrificios e orações de 
todos muito em o Senhor me encomendo. De Roma vespora de S. Pedro e S. Paulo de 1573. Servo 
de todos em (obrigação?)

Pero da Fonseca».    
De resto, aquele «Do Padre Ignacio Martins» não é o sinal habitual do Mestre em cartas 

autografas conservadas no ARSI, o que parece indicar, contra as primeiras espectativas, que se trata 
de uma cópia e não do original. 
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III
[BGUC, Ms. 584, fl.195r-1]

Mui Reverendos em Christo Padres e Charissimos Irmãos

Pax Christi

De Roma lhes screvi hüa larga carta, não sei se lhe foy dada. Esta screvo 
de Anvers cidade de Frandes. Já creo saberão como ho nosso Padre Geral orde-
nou já que fora procurador da India na congregação o fosse tão bem tornando 
pera Portugal, e assi acabada a congregacão fosse meu caminho, com os Padres 
de Alemanha pera que levasse reliqueas, pera o Brasil, e Indias e assi o fiz que 
foy pera mim viagem de maior consolação, que nunqua tive porque alem de 
Nosso Senhor me fazer por todas as vias muitas merçes, vi e visitei muitos 
lugares sanctos, e de alguns alcansei muitas e muy autenticas reliqueas, que levo 
pera Portugal. Parti de Roma no fim de Junho em antes de entrar em Alemanha, 
vi em Italia as reliqueas seguintes. Em Montefalco em hum mosteiro de freiras 
visitei hüa reliquea de garnde admiracão. s. o corpo inteiro de Sancta Clara de 
Montefalco (chamasse assi pera distinção de Sancta Clara de Assis que conver-
teo São Francisco) foy esta sancta filha de hüa forneira, e no mosteiro servio 
as freiras em officios baixos, a esta mulher baixa, e humilde se communicou 
Deos de tal maneira que depois de morta (por mandado seu antes de morrer) lhe 
abrirão o coração, e acharão crucifixo impresso, e o misterio da colunna tudo 
impresso, e figurado na carne viva no meo do coração. E no fel lhe acharão tres 
bolas grandes e duras que parece representão o misterio da Sanctissima Trin-
dade, porque tanto peza hüa como outra, e cada hüa como duas. Tudo vi em hüa 
caixa grande, o corpo da sancta, o coração aberto, o crucifixo de carne que do 
coração lhe tirarão e hum azorrage, e não dous, o outro levarão a franca. Estava 
na mesma caixa hum dedo de Sancta Anna, que a sancta tinha quando vivia que 
lhe deu hum Cardial.

Em Assis adorei o corpo do Beato S. Francisco e vi o cilicio das sedas de 
camelo que trazia he feito a modo de escapulario e vi o breviario por que rezava 
o qual na primeira rubrica dezia: Breviarium secundum usum romanae Eccle-
siae. E hüa cruz de bronzo pequena a qual o santo consigo trasia, tinha duas 
travessas, e no centro da de sima tinha o lenho da Cruz. Vi o seu habito e hum 
pouco do sangue que das chagas corria. Vi finalmente o veo e cilicio de Santa 
Clara de Assis. Fui a Loreto a sperar os Padres companheiros e celebrei 3 vezes 
naquella bemaventurada casa onde a Virgem Nossa Senhora viveo neste mundo 
e he pouco maor que hum cubicolo a medida e traca levo. Vi a chamine onde 
a Virgem fazia de comer ao Menino. Vi a pedra que o bom bispo de Coimbra 
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quis levar com licença de Pio V e a força da doença a restituiu, e logo sarou. 
Foi este milagre publico e autentico em Italia e pregouse publicamente e esta 
a pedra na parede cuberta de hüa rexa de ferro. He tanta a devação que todos 
sintem entrando nesta casa pelos muitos milagres e merces que Nossa Senhora 
a todos alcança, que com virem ali de França Alemanha, Hespanha, Italia todos 
em chegando ordinariamente se confessão, e se algum romeiro vem em peccado 
não ousa entrar na casa sem primeiro se confessar. Affirmarãome os padres que 
muitos que avia des annos que não se confessavão em assomando ao lugar subi-
tamente se lhes trocava a vontade e se determinavão a confessar. E sam dentro 
da casa tantas as lagrimas e sospiros dos peregrinos que logo parece residir aly o 
Spirito Sancto. Poucos tempos ha que dozentos peregrinos de Lombardia entra-
rão pela villa em giolhos com tochas acesas cantando a ladainha reentrarem na 
igreija, e muitos peregrinos pobres que não tem dinheiro com que se tornar pera 
suas casas deixão ali a despeza offerecendoa a Nossa Senhora. Muito desejei 
aver hum livro dos milagres pera lhes mandar mas não o avia impresso. Avia 
hum escrito de mão que fez hum nosso padre que o Padre Geral manda rever 
pera se imprimir.

Em Bolonha no mosteiro de S. Domingos visitamos o corpo do glorioso 
S. Domingos e mostrarãonos o natural retrato de S. Thomas de Aquino, que 
muito nos consolou. Em hum mosteiro de freiras de S. Bento vimos S. Cathe-
rina de Bolonha cuio corpo ha cento e des annos que esta enteiro assentado em 
hüa cadeira que parece vivo e em a igreija de S. Estevão vimos a capela que 
Santo Petronio antiguissimo sancto mandou aedificar a semelhança do sepul-
chro de Hierusalem lugar por certo que aos que entrão convida a meditação. La 
são derredor do sepulchro sancto o corpo de S. Juliana Virgem bolonhesa, e o 
corpo do mesmo Sancto Petronio e a cruz dos sanctos Vitalis ou Agricola, e nos 
degraos de hum altar estão as reliquias de alguns innocentes, os quaes degraos 
tem grandes concavidades, causadas dos antigos christãos que ali frequente-
mente se agoelhavão tanta era a devação antigua que gastava os marmores e 
metal, como se ve nas colunas de metal que vierão de Hierusalem e estão em S. 
João de Letram as quaes dos dedos dos christãos tem buracos e concavidades.

Em Padua vimos e cheiramos a sepultura de S. Antonio e he tam grande 
a flagrancia de seu corpo que cheirão os marmores a pastilhas. Disse missa 
onde esta o santo pedindolhe nos alcancasse boa viagem. E assi entramos em os 
Alpes e em poucos dias chegamos a Trento cidade onde se celebrou o Concilio 
Tridentino. Aqui vi hüa reliquia merecedora por certo que todo portugues viesse 
ver. Convem a saber: o menino Simeão a quem os judeus matarão, cujo corpo 
ha noventa e oito annos que esta enteiro foy martyrizado desta maneira segundo 
colligi da propria historia. Em Trento no anno de 1475 aos 23 de março Quinta 
feira da semana santa a tarde estando hum menino de dous annos e meo por 
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nome Simeon comendo hum pedaço de pão a porta de seu pai, veo hum judeu 
que se chamava Tobias e deu ao menino hüa moeda e enganado o levou pera 
certa casa onde estavão muitos judeus  iuntos, e logo apertandolhe com hüa 
toalha a garganta que não podesse falar, o despirão e posto sobre hum alguidar 
grande pera que todo o sangue recolhese iunto e não fosse sentido tamanho mal. 
Huns com alfinetes, outros com tenases, outros as faquadas o atanazarão, pene-
trarão ferirão e tirarão a vida, dizendo fazemos isto a ti e a todos os que crem em 
Christo, de modo que a total causa de tamanha cruesa era odio de Christo. Morto 
o menino trabalharão de o esconder pera que assi seu peccado fiquasse secreto. 
Mas Nosso Senhor o publicou, porque enterrandoo ao outro dia acharãoo sobre 
a terra, lancarãoo na agoa pera que o levasse o rio Atesis que passa por Trento, 
mas o corpo estava sobre a agoa sem se ir ao fundo e obedecer ao curso da agoa. 
Dous judeus espantados e atemorizados se forão ao bispo na primeira oitava 
e lhe declararão que o menino que a triste may andava buscando estava em 
certa casa e como os judeus tem odio da christandade o matarão. Emtão forão 
os christãos buscar o innocente martyr e com grande pompa o enterrarão, o 
qual sepultado começou logo a fazer milagres, e os judeus principaes autores do 
homicidio forão logo queimados e a casa onde o matarão he agora igreija, mas 
em outra maior igreija esta o corpo do sancto, o qual inda que foy tam pisado 
penetrado e ferido por onde parece a terra e o tempo o ouvera de gastar mais 
sedo, comtudo esta inteiro e incorrupto, ainda que todo crivado dos alfenetes. 
Tem sobre ouro pedras preciosas, aneis que a gente lhe offerece e esta na mesma 
caixa a faca torques, alfenetes com que o matarão e são tam grossos que as cabe-
cas são de grossura de hum dedo e a igreija esta ornada de taboas e milagres que 
Nosso Senhor por elle obra.

De Trento viemos a Eriponte, e halla duas cidades onde estão dous colle-
gios da Companhia. E o de Halla fundarão as irmãs do Emperador as quaes 
avera quatro annos que se recolherão aly e levarão consigo a Companhia. Onde 
fazem vida de grande edificação. Sinco cousas notey que me contarão os padres. 
A 1ª despedirão todos os officiaes  e deixarão toda a pompa e passo. Somente 
retiverão moços de capela, e cantores por cousa dos officios divinos que em 
Alemanha he grande gloria de Deos fazeremse com toda a solemnidade. A 2ª 
offerecendolhe o Archiduque seu irmão o governo daquela cidade o não qui-
serão aceitar. A 3ª não ha ocio em sua casa tem o tempo repartido, com suas 
proprias mãos mondão e seguão o pão que tem na cerca  e concertão a horta, 
estilão agoas e fazem conservas pera os pobres da cidade, fazem riquas peças 
pera os altares e tudo dão aos padres e assi tem os nossos em Halla a mais riqua 
sacristia, e mais reliquias que vi na Companhia. A 4ª ellas e toda a sua casa e 
todos os moços da capela e cantores se confessão na Companhia frequentemente 
e assi todos os seus parecem religiosos. E com o culto divino e exemplo tem 
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reduzida aquella cidade que antes de irem pera aly era toda haeretica. A 5ª que 
muito me edificou foy que sabendo de seu confessor que eu era da Companhia 
e procurava reliquias pera a India me derão algüas reliquias com pouco trabalho 
meu, porque nem as vi nem lhe faley.

Partidos de Eriponte hüa legoa pouco mais ou menos vimos no meo de 
hüa rocha talhada hum crucifixo que ali mandou por o Emperador Maximiliano 
avo de Carlos V em memoria da grande merce que Deos lhe fes em o livrar 
daquelle  precipicio porque como andasse caçando seguindo hüa cabra montes 
se lhe foy meter em hüa caverna no alto da rocha; o Emperador com apetite da 
caça o seguio, sem muito perigo pelo lado da rocha.  Entrou na caverna da qual 
se naõ podia sair, porque ha lugares em que a entrada he difficultosa, e saida 
impossivel. E o teve aly hum dia todo e chorava e toda a nobreza estava em 
baxo à vista sem lhe poder valer. Trouxerãolhe o Santo Sacramento pera que de 
longe o adorasse. Então inspirou o Nosso senhor em hum lavrador modo com 
que quasi miraculosamente saio bem escarmentado de outras veses se por em 
semelhantes perigos.

Mas pouco he isto pera o milagre que vimos dahi a 3 legoas em hum 
lugar por nome Zephel, e he que na era de 1388 annos o senhor do lugar que-
rendo commungar em a festa da Paschoa aporfiou com o cura que não lhe desse 
ostia pequena como aos outros mas lhe consagrasse hüa ostia tam grande como 
a do sacerdote. O cura constrangido e ate mortificado o fes assi e como Deos 
resiste aos soberbos e aos humildes da graça chagando o tempo em que avia de 
comungar indo o sacerdote pera lhe meter o sacramento na boca a terra se furtou 
dos pes ao que comungava e começandoo a comer e tragar apegouse ao altar 
e pedio misericordia humilhandose debaxo da mão poderosa do Senhor. Ouve 
Nosso Senhor misericordia delle e sosteveo a terra atirarãoo da cova e fiquarão 
e estão inda agora os dedos impressos no altar, a que se apegou porque tambem 
a pedra se abria e entrava a mão por ella e sobre a cova esta hüa grande grade 
de ferro. Eu medi a cova e tem de altura dous palmos e meo e a hostia com aver 
cento e oitenta e sinco annos que isto aconteceo esta enteira em hüa igreija muy 
sumptuosa e de muita devação e aly forão as irmãns do emperador que são 3 
milhas germanicas, que são 4 leguas em Portugal. 

Saindo dos Alpes a Monachio onde tambem esta collegio da Companhia. 
São os montes Alpes muy asperos e inaccessiveis nem se caminha senão pelos 
vales e de hüa parte e outra he tão grande a altura que me affirmou hum padre 
que vira in iugis montium fazer sol e logo em baxo avia nuvens e trovões. Tem 
infinidade de arvores aveleiras, pinheiros, alemos, fayas, platanos, e varios ani-
maes, porcos monteses, usos, leopardos, he lobos tão crueis que em tempo que 
hão fome acometem e matão homens, muitos corços e veados em tanta abun-
dancia que nas estalaies as escapolas ordinariamente são ossos de cervos e não 
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da a terra trigo nem cevada nem azeite nem ha vinhas ha centeo pera os homens 
e avea pera os animaes e assi nos collegios dos padres communmente comese 
pão centeo no refeitorio. A nos por hospedes punhãonos hum pedaço de alvo 
e espantarãose quando lhe disse que em Portugal comião todos os nossos no 
refeitorio pão alvo. He a terra muy fria por cuia causa amadurece tudo tarde. Dia 
de S. Pantaleão que foy a 21 de Julho e as duas noutes seguintes nevou no cume 
dos montes chovendo em baxo muita agoa, e disse hum padre em hum collegio 
que estivera pera mandar fazer fogo nas estufas. Ha nos Alpes muitas fontes e 
rios. Daly corre o rio Rhodano pera França, o Danubio e Rheno pera Germania, 
o Tetis e Borensta pera Italia. E como a agoa he muita servemse dela em tudo. 
Eu vi hum engenho dagoa de bater moeda, outro de serrar madeira e tudo fazia 
a agoa, sem concorrer mão de official.

De Monachio viemos a Augusta e dahi a Spira onde vi a imagem de 
Nossa Senhora que falou a S. Bernardo que trazia hüa embaixada ao Emperador 
e entrando na Igreija saudou de longe a Nossa Senhora dizendo: O clemens, 
indo diante no meo da igreija disse: o pia, chegando perto da imagem disse: o 
dulcis Virgo Maria. Respondeo a imagem: Bene veniste, Bernarde. Ambas estas 
cidades são imperiaes e em ambas ha casas da Companhia.

Partindo de Spira passamos pelas terras do Conde Palatino e fesnos Nosso 
Senhor muitas merces que nenhum herege nem no caminho nem nas estaies nos 
molestou com rezar nossas horas a vista de todos. Antes em todos as estalaies 
fomos muy bem recebidos com em todas nos conhecerem por catholicos e da 
Companhia e não he pera espantar porque ia estão enfadados de seus erros e ao 
Conde Palatino não faltão amoestacões do Ceo. Contavão os padres que a 20 de 
Julho deste anno de 73 aconteceo que estando o Conde  com seus conselheiros 
em claustro pleno tratando do meo como os de sua secta não tratassem com 
catholicos porque não tornassem á fee catholica. Subitamente entrou o demonio 
em hum dos principais e ainda agora está endemoninhado e dahi a dous ou tres 
dias estando o mesmo Conde Palatino na sua Igreia pera cantarem conforme 
a sua secta hum moço nobre  começando a cantar  subitamente caio morto de 
morte subitanea cuidando que era accidente o levarão dahy e entendendo que 
era morto hum dos validos com o Conde com certo zello tornou logo a Igreja e 
em voz alta disse ao Conde não ves o que te Deos diz? Não entendes que assi 
como o Diabo levou este moço assi hade levar a ty e a quantos somos enquanto 
guardarmos esta maldita religião? Dizendo outras muitas palavras pera o mesmo 
proprio filho, o Conde o mandou levar daly dizendo que estava doudo.

Chegamos a Maguncia donde he senhor e arcebispo o principal eleitor 
do imperio, aqui fomos ver hum crucifixo do qual havera 193 annos miraculo-
samente correo sangue. A causa foi, segundo tresladei da historia, que na era de 
1383 annos hum homem de baixa sorte perdesse no iogo todo o dinheiro que 
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tinha começou logo a blasfemar  e saindose da casa de iogo a noite passando 
hum terco de legoa da cidade por hüa capella aonde estavão 4 estaturas de pao 
.s. hum crucifixo, Nossa Senhora, S. João, a Madalena com diabolica furia e 
desesperacão arrancou da espada contra as imagens e comecando a ferir  o cru-
cifixo de hum golpe lhe levou a cabesa, depois ferio tambem as outras imagens 
das quaes imagens em as ferindo correo muito sangue como se forão de carne, 
que ainda agora  nellas claramente se vee, e o taful desesperado querendose ir 
ficou invisivelmente preso e immovel com a espada na mão te amanhecer donde 
o dia seguinte foi levado a Maguncia e ahy o queimarão vivo. E o crucifixo  e 
mais imagens estam em hum sumtuoso templo  aonde fez e faz milagres. 2ªs 
vezes o fomos visitar e esta o crucifixo de hüa parte soo e da outra parte estam 
todas as tres imagens  iuntas. He tradição antigua aly entre os catholicos  que ao 
tempo que o taful quis ferir a Virgem, Madalena que estava aos pees  e S. João 
que estava da outra parte correrão onde estava Nossa Senhora como acudindolhe 
e emparandoa dos golpes e asi he como pareçe pola antigua composição e sitio 
das mesmas imagens. Mais milagres aconteçerão que os que disse.

De Maguncia quisera ir a Colonia mas não pareceo aos Padres porque 
passão ao redor de colonia  muito perigo os hespanhoes e asi rodeamos pola 
santa cidade de Treveris chamada santa não soomente  polas muitas reliquias e 
lugares santos que nella ha, mas principalmente porque toda aquella cidade olim 
foi martyrizada por Christo, e asi entrando nesta cidade vy e levo para Portu-
gal bom quinhão de reliquias, mas não vy as duas principaes .s. hum grande  e 
grosso cravo dos de Christo Nosso Senhor e a tunica do mesmo Senhor sobre 
que se lancou sortes ao pe da cruz. Ambas estas reliquias levou o Arcebispo para 
hüa fortaleza despois que o herege Alberto com seu exercito entrou em Treveris 
e pos fogo a alguns mosteyros e igregas; mostrase a tunica do Senhor de 7 em 
7 annos e os que a vem sentem em sy hüa grande comoção e abalo e chorão 
muytas lagrimas.

Partidos de Treveris entramos em Flandes na qual tee agora não vy 
mais que em Lovanha em dia de Santa Margarita Virgem a qual foy martyr em 
defensão de sua pureza porque mandandoa seu pay ao sol posto a hum recado 
huns mançebos querendoa deshonrar a afogarão e morta a lancarão em o rio 
da cidade para que asy ficasse  em segredo dahy a 3 dias estando a noyte hum 
cidadão a ianella vio hüa grande claridade subir pelo rio açima e indo ver achrão 
o corpo da santa virgem e martyr e então a trouxerão com grande devação. Eu o 
vy inteiro e ha 600 annos que aly está.

Isto he o que se me ofereceo quanto as reliquias. Quanto a gente germa-
nica tem grande facilidade e inclinacão ao bem, por são naturalmente esforca-
dos, imigos de dilicias, ornão as casas com armas e não com panos de Frandez 
e crião seus filhos sem vaidade nem mimo ainda que seião muito nobres. São 
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muito amadores da pureza e asy entre catholicos quando morre algüa donzella 
costumão em algüas partes  cobrirlhe a sepultura com flores e boninas do campo, 
coroas de rosas  em significação e louvor da pureza e eu mesmo vy em hüa see a 
sepultura de donzella cuberta com hum pano de çeda branca, com coroas de flo-
res por cima e pela mesma rezão os moços do choro em as festas costumão em 
as igrejas ter coroas de flores. São muito compassivos das almas do Purgatorio, 
porque nos semiterios quasi em cada sepultura ha hüa cruz de ferro ou de pedra 
e hüa taboa em que esta pintada toda a familia ou caza Py, may, filhos e filhas 
todos por sua ordem em numero. Os que são falecidos tem hüa cruz na cabessa 
e hüa vazilha com agoa benta pera que o vizinho e parente que passar por aly se 
lembre dos que morrerão vendo a taboa que pende, e lhe lance agoa benta e lhe 
reze. São muito reverentos aos saçerdotes e devotos do Santissimo Sacramento. 
Em Treveris me contarão os padres que era costume antigo em Alemanha iejuar 
o dia antes de comungar e que ainda este costume avia em Treveris.

Quanto a Companhia em Alemanha que sera a derradeira cousa que trata-
rei, são os padres e irmãos puros e simpliçes, humildes caritativos exemplares. E 
claramente se ve que Nosso senhor os levou a Alemanha para por elles a restituir 
a fee catholica porque com suas licões nas eschollas, pregacões nos pulpitos e 
livros que compoem doctissimos, e muy acommodados para estes tempos, vão 
minando e arrancando as heresias. Em Espira aconteceo avera pouco mais de 
hum anno que hum grande pregador dos hereges de ler hum livro que hum dos 
nossos compos, morreo, porque como dia de Corpus Christi o herege pregasse 
muitas blasfemias o reitor da caza de Espira no mesmo dia em a see lhe refutou 
toda a pregação e encomendou ao povo que lesse Confessionem Augustinianam 
contra Augustana que aly virião por lugares de santo Agostinho refutados e con-
denados todos os erros que aquelle dia ouvirão. O herege que presente estava 
pedio aquelle livro emprestado e vio nelle tam clara a verdade da fee que loguo 
desmaiou e de confusão e tristeza logo adoeçeo e nas oitavas da mesma festa 
bramindo como leão morreo. Indo hüa pessoa pedir o livro que avia emprestado 
disse a molher do herege tomae, tomae, esse livro matou meu marido, os jesuitas 

matarão meu marido172.
Temse os catholicos persuadido que nos nossos esta boa parte do remedio 

de Alemanha porque não soomente os seculares lhes mandão seus filhos para 
que os doutrinem, mas ia religiões lhes entregão seus estudantes  para que os 
criem e doutrinem.

Em Delinga avera çem collegiaes de que os nossos tem carrego como 
em Evora. Entre estes huns annos por outros ha 20 e tantos religiosos, de que os 

172 A expressão que vai em letra de tipo menor é de outra mão. Mais recente?
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nossos tem cuydado com pleno dominio e iuridicam dos proprios abbades de os 
emendar e penitenciar e despedir como parecer.

Em Duacio ha outro collegio da Companhia que fundou hum abade 
aonde ha 250 collegiaes e entre estes 40 religiosos agostinhos, bentos, conegos 
regrantes que as religiões entregarão aos nossos para que criados em bons cos-
tumes e letras possão depois governar mosteiros.

Os padres de Treveris tratavão quando por aly passei de mandar empre-
mir a Regra de S. Bento e perguntando eu a causa me disserão que a amanda-
vão empremir para que avendo muitos livros os religiosos as lessem e milhor a 
guardassem.

Não soomente os fieis como disse tem en grande veneracão a Companhia 
mas tambem os hereies lhe tem respeito, muitos lj tirão o barrete e tem os nossos 
por tam catholicos que chamão fidem papisticam fidem jesuiticam.

De Saxomia pedem a hum filho de hum duque e sacerdote (que se con-
fessa na Companhia e tomou os Exercicios) para ser seu bispo e escrevemlhe 
que leve os jesuitas consigo. Que direy? Te as imagens das igreias fugindo da 
furia dos hereies aos nossos se acolhem. Em Espira vy em hüa capella do colle-
gio muitas e varias imagens do Menino Jesu, Nossa Senhora e Sam Nicolao e S. 
Gregorio e outros santos. Perguntei a causa de tantas imagens responderãome os 
padres que as trouxerão pessoas devotas que as esconderão e livraão da furia do 
Conde Palatino. De modo que por bondade de Deos Nosso Senhor a Companhia 
em Alemanha he restauradora da fee reformadora dos costumes, e ama das reli-
giões e o mesmo prazendo a Nosso Senhor se pode esparar por tempos em Ingla-
terra. O Padre Eliseu ingres que com dous seus irmãos entrou na Companhia me 
disse que esta hum collegio em Ingalterra na Universidade de Oxonia cidade 
principal o qual collegio he muy sumptuoso e bem dotado aonde se podem criar 
200 da Companhia. Diz que ja tem o nome porque se chama Collegio de Christo 
e que pareçe que Nosso Senhor o ade entregar por tempo a Companhia.

Quando estas e outras semelhantes cousas vy e ouvy dei muitas graças a 
Nosso Senhor por me trazer a Companhia e affirmolhe carissimos Irmãos que 
nunca tam afeyçoado me achey a Companhia desejei de por vida a troquo de 
todos sermos santos, porque vejo claramente que nos chamou Deos a todos para 
esta empresa de santos Vos autem genus electum, regale sacerdotium, populus 
aequisitionibis, ut annuntietis virtutes eius, qui de tenebris vos vocavit in admi-
rabile lumen suum.

Entendamos charissimos Irmãos o fim de nossa vocação e humilhemonos 
debaixo da poderosa mão de Nosso Senhor de nos fazer idoneos instrumentos 
de tão grande ministerio. Não sejamos ingratos a tamanha merce, porque o sere-
mos com grande perda do proximo ab irrendo enim quid mundabisti. E muito 
maior perda nossa; não ha mayores obras que as que dão os que emprendem grandes cou-
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zas173 como claramente se ve em os anjos maos povo rachitico, e Judas Apostolo. 
Lembremonos todos os dias pela manhãa daquellas divinas palavras do glorioso 
S. Francisco parva promissimus, maiora promissa sunt nobis, servemus haec, 
aspiremus ad illa, brevis voluptas, paena infinita, modica passio, gloria perpe-
tua, multorum vocatio, paucorum electio, omnium retributio. São estas palavras 
tam proveytosas e comprehensiveis que ate os irmãos que não sabem latim as 
aviam de saber em lingoagem e lembrarse dellas cada dia porque acharão nisso 
grande consolação e proveyto.

Hüa cousa me esqueçeo referir aqui que muito me edificou e he que os 
padres de Alemanha levarão consigo hum coadiutor temporal que era latino e 
phelosopho e tinha muito bom engenho. Este irmão foi tão amador da humil-
dade que pondolhe os padres em sua liberdade se queria ser sacerdote  e prose-
guir seus estudos elle escolheo (?)174.

Desejei de levar este irmão por companheiro para Portugal se o Padre 
Paulo Ofes me não reistira dizendo que antes me daria hum estudante e assi o 
tornou a levar consigo para a Provincia, o qual como o trabalho fosse grande 
e a calma muita porque alem de servir os padres  elle por sua mão pensava as 
encavalgaduras e o mais do caminho ia a pee, porque era mui fervido e diligente, 
adoeceo no caminho e deu a alma a Nosso Senhor em Ferrara vespera de S. 
Tiago santo do seu nome porque ele se chamava Jacobo e foi enterrado dia de 
S. Tiago pela manhãa em hüa igreia de S. Tiago que a iuizo dos padres foi hum 
arezoado pernostico de sua salvação.

Ahy em Alemanha segundo depois vy muitos irmãos desta qualidade 
falão muito bem latim e são coadjutores temporaes sem lhes passar pela ima-
ginação estudo ou serem sacerdotes. Quanto a minha desposicão fico de saude 
louvado Nosso Senhor e ha 20 dias que estou em Anvers esperando boa conjun-
cão para me partir porque segundo os padres portuguezes me dizem por mar e 
por terra ha muy notavel e manifesto perigo. E muitos começão a ser de parecer 
que posso muito bem ter em Flandes o inverno mas eu confio em Nosso Sen-
hor por meio das oracões desse santo collegio ser em Portugal muyto cedo. De 
Anvers dia do bemaventurado Apostolo : Matheus 21 de setembro de 1573.

Frater indignus
Ignatius Martinus
Restituase outra vez175.                                                             

173 O texto que vai em tipo menor, por mancha de água, está ilegível no original e é leitura 
da cópia da mesma carta que se guarda na BGUC., ms. 505, fl. 54.

174 Ilegível no original e na cópia acima referida.
175 Esta anotação é de outra mão.
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IV – Charta do mesmo Padre Doutor Ignacio Martins pera o Padre 
Miguel de Sousa do resto do caminho de Roma .s. de Anvers tee Hespanha 
etc.176

[BPE Cod. CX/1-17, fl. 12v-17v]

Muito desejei acabar minha peregrinação nessa çidade a fim de me con-
solar in Domino com a vista dos reverendos padres e charissimos irmãos desa 
santa casa como tambem pera lhes contar algüas cousas de muita edificação 
que vi no caminho. Mas isto não pode ser, porque loguo que cheguei a Evora 
a obedientia me mandou a Coymbra pera pregar a Quaresma. Farei por carta o 
que não pude fazer em pessoa e porque177 nas que escrevi de Barcelona, Roma 
e Frandes dei conta das reliquias e lugares santos que vi em Aragão, Catalunha, 
Alemanha, nesta somente refirirei os milagres e reliquias que visitei desde Fran-
des te Hespanha.

Sendo os padres de parecer eu envernasse em Anvers por no mar e terra 
aver manifesto periguo quis Nosso Senhor que aa entrada do inverno El rey 
Philippe mandasse vir de Frandes o Duque de Medinaçeli, ao qual os padres 
por ser mui devoto da Companhia me encomendarão, parti de Envers a 4 de 
Octubro 1573 pera Bruxelas aonde estava o Duque. E loguo nesta çidade vi hüa 
das mais insignes maravilhas que vi em todo caminho, que he hum milagre do 
Santissimo Sacramento que aconteceo averaa 205 annos, e por ser cousa de muy 
grande admiração contaloei em summ como collegi de authentica historia e he 
a seguinte:

No anno 1369 hum judeu morador na çidade de Angia que estaa cinco 
milhas de Bruxelas veio a esta çidade, e peytou a hum christão novo que avia 
pouco de judeu se fizera christão, sesenta178 cruzados que lhe furtasse de algum 
sacrario a custodia com o Santo Sacramento. Avida a custodia, o judeu a levou 
a Angia, e em sua casa chamados muitos judeus despeiou a custodia em hüa 
mesa onde se disserão muytas blasphemias contra o Santissimo Sacramento, 
mas loguo de hi a poucos dias ouve o paguo, porque andando passeando em hum 
seu pomar foi saqueado de ladrões e morto. A mulher arreçiosa de lhe acontecer 
semelhante castiguo, tomou a custodia com o Santo Sacramento e entregoua 
aos judeus de Bruxelas que vivião em hüa rua que ainda aguora se chama rua 

176 Ao lado: Esta he a 4ª charta que o Padre escreveo.
177 Em «Carta que o Padre Ignacio Martinz escreveo de Coimbra aos padres de S. Roque 

em que referre o resto de seu caminho de Envers ate Espanha. Escrita a 23 de Abril de 1574» (BPE 
Cod. CVIII/2-2, fl. 394r-398r) que seria a 5ª carta e que citaremos sempre como «Carta... aos padres 
de S. Roque»: > Muyto desejei.... porque <.     

178 «Carta... aos padres de S. Roque» [6].
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dos judeus, os quais em a synagoga sesta feira dendoenças, quando todos os 
christãos celebrão a amarguosa paixão do Senhor, despejarão a custodia e lança-
rão o Santo Sacramento na mesa. E todos derredor começarão a dizer muytas 
blasphemias de hüa parte e de outra e não contentes com isto crescendo em furia 
diabolica com facas e punhaes ferirão e trespassarão as sagradas hostias. Cousa 
maravilhosa, que em começando a ferir começou o sangue a correr, do qual 
milagre attonitos elles e prasmados cairão em terra como mortos; alevantados, 
dipois de largua deliberação, recolhidas as hostias ensanguentadas na custodia 
a entregarão a hüa christã nova que pouco avia que de judia se fizera christãa 
que a levasse a Colonia pera que não fossem discubertos e prometeramlhe 20 
moedas de ouro. Mas a Divina Providencia ordenou que nem tamanho milagre 
ficasse em segredo nem tão grande peccado sem castiguo. E a noyte seguinte 
foi esta molher amoestada por hum anjo que loguo entregasse a custodia ao 
cura, porque não era vontade divina que tamanho milagre que Deos obrara pera 
confirmação da fee christãa e confusão da perfidia judaica ficasse escondido. 
Loguo que amanheçeo, esta molher levou a custodia ao cura, o qual se não quis 
entregar dela tee não virem outros sacerdotes, e enformado do negoçio o bispo 
de Cambrai ordenou hüa solenissima proçissão aonde concorrerão o Duque 
Vinçelao, duque de Brabantia, e todos os demais senhores e nobres de Frandes 
e puserão a custodia na see de Bruxelas e os judeus que tão grande mal fizerão 
forão atazanados com suas molheres e queimados. Esta he a summa da historia e 
estão aynda agora as 3 hostias alvas inteyras e incorruptas com as facadas que os 
judeus lhe derão e eu as vi tão de perto que não se metia hüa mão travessa entre 
mim e as hostias, e179 contei em hüa sete aberturas das punhaladas que lhe derão. 
O dia que nos partimos celebrei no altar do milagre com muita consolação e 
esperança que Deos nos fassa merce no caminho.

Passando por Nossa Senhora de Hao onde Nossa Senhora faz muitos 
milagres e aonde o Duque se comfessou e comungou com algüa de sua gente 
viemos a Cambrai cidade imperial mui populosa, que estaa a entrada de França. 
Fazendo os hespanhoes aqui algüa detença porque esperavão por licença de 
Elrey de França pera passar, eu me fui a pee180 com o padre ministro do nosso 
collegio ao collegio duacense que estaa dali a cinco legoas. E cuidando eu que 
fazia mais calidade indo a pee no meyo do caminho topey com o viçe provin-
cial padre nosso Costero que vinha a pee, respondeome que isso era commum 
em toda a provincia irmãos, e padres mestres e superiores andar a pee por mais 

179 «Carta... aos padres de S. Roque»: > as vi tão de perto que não se metia hüa mão travessa 
entre mim e as hostias e <.

180 «Carta... aos padres de S. Roque»: > a pee <.



 354 José Adriano de Freitas Carvalho

longe que estee hum collegio do outro. E contoume mais hüa cousa de muyta 
edificação .s. que o nosso Padre Everardo Geral que agora hee sendo provincial 
da Companhia em duas provincias de Frandes e do Rheno que são amplas e muy 
distantes as visitava ambas a pee, de modo que andava da Alemanha alta  a baxa 
e da baxa a alta tudo a pee, trazendo consigo hum irmão de boas forças que lhe 
levava alguns papeis necessarios, o que muito mme espantou polla difficuldade 
dos caminhos, porque naquella terra chove quasi todo anno181. 

Chegando ao collegio duacense achey peguado com elle hum collegio 
do qual os nossos tem carguo em que estaa hum seminario dos mais insignes 
que aa na igreja de Deos, sendo 250 collegiaes alemães, franceses, flamengos, 
escoçeses, hibernios e entre estes avia perto de 50 religiosos de diversas reli-
giões que os abades entreguam aa Companhia pera que lhos crie em letras e cus-
tumes com os outros collegiaes. O edidicio estaa meyo feyto e vaise acabando 
a grande pressa e quando se acabar dizem que caberão nelle 600 collegiaes, que 
não serão pequeno socorro pera aquella terra em que da fee estaa tão debilitada e 
cayda. Este collegio fez hum abade que teraa de renda 20 tantos mil cruzados de 
renda ao qual nosso Padre Geral deu os Exerciçios sendo provincial nesta terra e 
aly lhe deu Nosso Senhor vontade pera gastar esta renda neste seminario.

Torney a Cambray donde me parti com o Duque pera França, o qual 
levava em sua companhia hum gentilhomem camareiro de elrey de França que o 
mesmo rey lhe mandou pera que o acompanhasse tee Hespanha. Este era muyto 
bom homem, e catholico, porque allem de nos segurar o caminho, tomando 
gente onde era necessario, a mim me fez muita charidade, porque por sua boa 
industria me fez Nosso Senhor merce que por toda França disse cada dia missa 
que era grande consolação pera os hespanhoes e grande edificação pera a gente 
dos lugares por honde passamos.

Duas legoas de Paris em o mosteiro de Sam Dinis aonde se coroam e 
enterram os reis de França, vi a cabeça de Sam Dinis e o calis com que cele-
brava, e a escrevaninha em que escrevia e estaa ali tambem o livro da Coelesti 
Hierarchia escrita de mão em greguo o qual dizem qu’elle mesmo escreveo per 
sua mão. Vi hüa espada de S. Luis, e a cabeça e hum braço de Sam Bento. Vi 
mais hüa reliquia que muito me consolou .s. hum braço de S. Simeão o velho 
com o qual sustentou o Minino Jesus entoando aquelle divino cantico Nunc 
dimittis servum tuum Domine, etc.. E pera que a consolação nesta parte fosse 
inteyra fui a achar o outro braço na see de Paris. Assi que me fez Nosso Senhor 
tanta merce que tomey com meus indignos braços ambos os braços que rece-
berão e sustentarão o Salvador do mundo. E o que sobre tudo me alegrou, foi 

181 «Carta... aos padres de S. Roque»: > E cuidando eu ... quasi todo anno <.
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o que direi. Estaa ali hum cravo dos da cruz de Christo nosso Redemptor mui 
grosso e comprido e avanteiado em algüa maneira ao de Roma, porque ho de 
Roma estaa despontado, mas este tem ponta e he como de espada largua e aguda 
de ambas as partes. Deste cravo me fizerão charidade tiralo da caxa onde estava 
e puserãono mas minhas mãos. E assi os espanhoes e eu o adoramos, beijamos 
e nelle tocamos nossas contas. Finalmente vi neste mosteiro outras cousas que 
mostrão bem a devação dos reis de França .s. a capa que cobrem e a espada 
que cingem quando se coroão; hum corno de alicorne de grande preço e tem de 
comprimento des palmos e meyo meus; hüa lenterna de peças toda de christal e 
latam da qual usarão os judeus na noyte escura em que prederão o Salvador do 
mundo; hüa taça de ouro e pedras preçiosas mui grandes por que bebia Salamão; 
hum escritorio de ouro e pedraria fulgentissimo de Carlo Magno.

Em Paris vi o collegio onde estudou e deo principio a Companhia o 
nosso bemaventurado Padre Ignacio aonde aa grande concurso de estudantes 
que ouvem dos nossos e alem disso tem os padres a sua conta çento e cinquoenta 
collegiaes e os mais delles são nobres, que não hee pequeno seminario pera terra 
tão necessitada. E quanto ás reliquias ficamos maguados porque vindo muito 
desejosos de ver a coroa de espinhos com que Nosso Senhor foi coroado, e a 
espongia com que lhe derão vinagre na crus, as quais reliquias estão ambas na 
capella santa que estaa nos paços de Elrey, não as podemos ver, porque a chave 
tinha Elrey de França, o qual era partido pera Lorrenha acompanhar seu yrmão 
Elrey de Polonia.

Partidos de Paris, viemos a Putiers e Bordeos celebrando sempre como 
assima disse, ainda que os caliçes communmente erão de estanho e os orna-
mentos tão pobres como os com que enterrão os nossos padres defuntos. E hum 
dominguo nos fez Deos nesta parte merce porque domindo ao sabbado em hum 
lugar aonde a igreja estava derrubada e não se achou aparelho pera dizer missa, 
disse eu ao Duque querendose partir que a derradeira dligencia que ficava por 
fazer era ficar eu em iejum tee o meio dia, e que aprazendo a Nosso Senhor 
podia ser que no caminho achassemos algum altar pera celebrar. Pareceolhe 
bem, dahi a duas legoas nos disse hüa françesa velha catholica que fossemos de 
pressa, que dali a hüa legoa achariamos hum altar. Adiantamonos entam o geltil-
homem da camara de Elrey de França e eu e quis Nosso Senhor que na primeira 
casa que preguntamos aonde se acharião os ornamentos e hum sacerdote, era a 
propria aonde estava o saçerdote e os ornamentos. Erão ia as 11 e tres quartos, e 
eu que acabava de me revestir, o Duque chegua. O qual se apeou com toda sua 
gente e foi a missa de mais espanhoes ouvida que todas as que disse, porque nas 
outras faltavão alguns por occupação, nesta se acharão todos. E não soomente 
elles, mas tambem a gente do lugar concorreo espantandose fazer tanto caso da 
missa. E tinha rezão de se espantar porque naquelle lugar he nos mais de Putiers 



 356 José Adriano de Freitas Carvalho

tee Bordeos todas as igrejas estavão no chão, entre as quaes estava tambem no 
chão a sumptuosa igreja de Nossa Senhora de Clori, a qual Senhora fazia muitos 
milagres em França, assi como Nossa Senhora de Guadalupe em Castella. E era 
de tanto concurso e devação que atee os reis de França antiguamente vinhão a 
pee de Blesa que sam seis legoas.

Antes de Bordeos, passando por hum lugar que estava perto de Rochella, 
que era o passo mais periguoso e onde se dizia que ae aparelhavão algüas çiladas 
ao Duque, quis Nosso Senhor que hum capitão de Elrey de França de 600 de 
cavallo lhes viesse fazer a pagua a mesma noyte que chegamos, e este capitão fez 
muyto gasalhado ao Duque e o acompanhou e segurou. Disseme dipois o Reitor 
de Bordeos que fora hüa grande merce de Deos parabuntur enin insidia duci. 
Aqui em Bordeos tiveram os hespanhoes hum grande alivio, assi por se verem 
fora do principal periguo do caminho de França, como porque nesta cidade de 
Bordeos acharem hum collegio da Companhia, o qual se pareçia ia com os da 
Espanha, porque com correr pouco mais de hum anno que se começou, estaa ia 
quasi acabado o edificio e os studantes são perto de 600 e tão aproveytados na 
fee e nos custumes, que donde no principio do collegio não querião ouvir missa 
nem soomente entrar na igreja, aguora ouvem suas missas cada dia , e se con-
fessão frequentemente e comungão que parecem huns religiosos. Fizerão muitos 
epigramas ao Duque que vistou o collegio.

De Bordeos viemos a Bayona aynda com arcabuzeyros de guarda, mas 
com menos periguo; e de Bayona a Fonterabia , primeiro lugar de Espanha aonde 
o Duque com todos os seus foi reçebido com muyta alegria e charidade, porque 
alem de todas as torres tirarem muitos tiros a entrada lançava a gente das ianellas 
triguo e aguoa rosada sobre os espanhoes. Nesta fortaleza se alegrarão muyto os 
espanhoes, porque nos achamos gente não soomente catholica, mas a meu iuizo 
dos milhores christãos que aa na igreja de Deos, porque não somente Fonterabia, 
mas toda aquella provincia de Guipuzcoa por onde passamos me pasmou nesta 
parte; primeiramente tense grande reverencia aos saçerdotes: quando dizem 
missa nova lhe tirão ordinariamente em esmola cento e tantos cruzados, e o que 
tem ordens de Evangelho quando diz o primeiro evangelho lhe tirão esmola que 
valeraa 50 cruzados. A estima que la se tem os fidalgos se tem cá182 aos sacerdo-
tes, porque o milhor da terra hee pera a missa183 do sacerdote, se o elle quer; soo 
os sacerdotes tem Dom, os nobres nomeãose pollas casas, e os sacerdotes como 

182 «Carta... aos padres de S. Roque»: «A estima em que [qua] se tem os fidalgos, se tem [la] 
os sacerdotes», o que, sendo a carta datada de Coimbra, é mais compreensível. Teria Inácio Martins 
utilisado apontamentos que escrevera à passagem de Guizpucoa?   

183 «Carta... aos padres de S. Roque»: [meza].
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são tão estimados, são mui castos e exemplares. A charidade dos proximos hee 
tanta, que quando aa algum defunto, não soomente os parentes, mas todo o lugar 
no mortuorio e xequias offerece offertas e candeas por elle, as quais eu vi em 
S. Sebastião todas ao modo de sera e disserão que as offerecião por o defunto 
e a honra de S. Sebastião em figura de sera 184. As molheres são castissimas, e 
isto assi de parte delas como de parte dos homens, que não a homem que oulhe 
pera molher casada ou donzella e os homens casados aynda que se ausentem por 
muytos annos nesta parte tem muyta confiança. Tem hum privilegio da rainha 
Dona Isabel, que nehüa pessoa com raça de judeu ou mouro possa viver naquella 
provincia. A qual comprirão tee aqui sem nunca discreparse com alguem e daqui 
naçe como elles me disserão que como são todos huns e naturaes tem tão grande 
esforço, que 1500 homens que estão na fortaleza de S. Sebastião affirmão que 
não tem nenhum medo a toda a França.

Desta catholica e limpa provimçia de Guipuzcua hee natural o bemaven-
turado Padre Ignacio. Em Sam Sebastião que estaa a 4 legoas da casa de Loyola, 
tive a verdadeira e plena informação de sua geeração, vida e conversão185. A 
mais nobre casa daquella provincia he a de Loyola, com aver outras familias 
muito principaes. Faley com dous velhos honrados que o conhecerão de vista, 
dizem que era muy esforçado de sua pessoa, que se tratava muito bem, e que 
na guerra de Pamplona pellejava num cavallo acubertado; e disse hum: eu o vi 
levar em hüa liteyra dipois da bombardada186, outro me disse: eu o vi preguar 
dipois que convertido aqui tornou 187 sacerdote e era mui efficaz e tinha grãa 
persuasiva pera converter almas a Deos, como de feito ouve grandes conversões 
e notaveis mudanças de vidas e me disse ainda alguns pontos que eu escrevi. Os 
mesmos conhecerão ao Padre Francisco Xavier, e dizem que tinha hüa connezia 
em Pamplona que deixou quando entrou na Companhia.

De Guipuscoa passamos o porto de Santo Adrião em hüa tarde sem neve, 
nem demasiado frio, o que naquelle mes raramentre aconteçe, mas tudo isto 
causarão as orações dos reverendos padres e yrmãos de Portugal. 

Em Burgos dipois de celebrar no altar do Santo Crucifixo me despedi do 
Duque pera tomar a via de Salamanca, por ser mais breve caminho, mas elle de 
nenhüa qualidade o consentio e dizendo que quanto ao escrupulo que eu tinha 
as tardança que elle escreveria ao Geral. Eu quando vi sua vontade, como lhe 

184 «Carta... aos padres de S. Roque»: > e disserão que as offerecião por o defunto e a honra 
de S. Sebastião em figura de sera <.

185 «Carta... aos padres de S. Roque»: [conversação].
186 «Carta... aos padres de S. Roque»: [pelourada].
187 «Carta... aos padres de S. Roque»: > em trajos de <. 
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estava tão obriguado, porque por me trazer deixou hum capellão seu em Fran-
des, e todo o guasto me fez pollo caminho, pareçeome pouca gratidão deixalo 
desaviado sem missa por poupar 4 dias de caminho, mas loguo que chegamos 4 
legoas de Alcala, antes de irmos a Madrid, ali me despedi delle188 e de sua gente 
com muiito sentimento deste apartamento, porque hee muito affeyçado a nossa 
Companhia e ia dipois que estou em Portugal recebi hüa sua em que me pede 
que o encommende aos padres dos collegios. Assi que tive a festa do naçimento 
em Alcala e a festa da circuncisão em Toledo, onde vi e toquei a pedra onde 
Nossa Senhora se pos quando, como eu li na vida authentica de Sam Illefonso 
acompanhada de innumeraveis anjos e apostolos, martyres, confessores e vir-
gens em remuneração do serviço que este santo lhe tinha feyto confundindo e 
lançando de Hespanha os herejes que resuscitarão a heresia de Helvidio contra 
sua perpetua virgindade e pureza lhe deu hum ornamento e gloriosa vestidura, 
dizendo estas palavras: “porque com fee çerta e pura consçiencia quardaste sem-
pre limpeza virginal e com tanto zelo defendeste minha virgindade e pureza, 
toma esta vestidura dos thesouros de meu filho, pera que nesta vida sejas hon-
rado com ella, e usarás della nas festas de meu filho e nas minhas”. A obra que 
este santo fez a honra da virgindade de Nossa Senhora achei impressa em Envers 
e compreya e a tenho aqui em Coymbra. Em Toledo tambem ouvi missa dos 
Moçárabes que muito me consolou assi por ser antigua, como principalmente 
por ser devotissima. A festa da Epiphania tive em Nossa Senhora de Guadalupe, 
e dia dos martyres de Marrochos entrei em Elvas sem embaraço algum nos por-
tos e com saude louvado seja Nosso Senhor. Em Evora achey o padre provincial, 
o qual como arriba disse loguo me madou caminho de Coymbra pera preguar a 
Quaresma como preguei sempre com saude, ainda que aguora fico mal disposto. 
Isto he o que se me offereçeo escrever a V. R.189 de meu caminho, e pera o fim 
desta quadre com o principio, quero acabar em outro milagre do Santissimo 
Sacramento, o qual aynda que soomente ouvi, he tão çerto e authentico como o 
que vi e hee o seguinte. Em o tempo do papa Paulo 3º tempo em que os herejes 
começarão a desfazer na veneração do Sactissimo Sacramento e havia muita 
frieza e descuido em o acompanhar, quando o levavão aos enfermos, nas terras 
de Veneza, cinco legoas de Padua190 estava hüa parrochia rural191, e aconteçendo 

188 «Carta... aos padres de S. Roque»: [Sua Excellencia].
189 «Carta... aos padres de S. Roque»: [V.R. = Vossa Reverencia]. Esperaríamos que nessa 

carta Inácio Martins usasse o plural (Vossas Reverencias) já que se dirige aos padres e irmãos dessa 
comunidade lisboeta, mas ou ele ou quem lha escreveu usou o singular, o que parece confirmar que 
se trata de uma simples cópia da carta  ao Padre Miguel de Sousa com algumas variantes. 

190 «Carta... aos padres de S. Roque»: > iunto a hüa herdade do collegio de Padua <.
191 «Carta... aos padres de S. Roque» [cural].
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que levando o cura soo com hum moço o Santissimo Sacramento a hum doente 
fregues que estava em hum casal, passando por hüa parte do campo onde anda-
vão a pascendo muytos asnos, loguo todos aquelles reconhecendo a seu criador 
deixarão a erva e o pasto e se vierão ao caminho e postos de giolhos em duas 
ordens estiverão assi tee chegar o sacerdote, o qual assi como hia passando 
pollo meyo delles assi se hião levantado e seguindo detraz como em procissão 
na mesma ordem tee chegarem a casa onde o sacerdote deu o Santo Sacramento, 
e não se apartando dali tee que o sacerdote acabada a comunhão, e não ficando 
nenhum sacramento, lhes lançou a benção; e antão todos como que não espe-
ravão outra cousa, fizerão festa192, e saltando se tornarão ao pasto. Deste mila-
gre hee testemunha não soomente Padua, Roma, e Veneza, mas o Padre Mestre 
Symão que conta este milagre aos yrmãos deste collegio muytas vezes, e affirma 
que vio a mesma igreja , e ouvio preguar este milagre em Roma, e em outras 
partes. Em os santos sacrificios e orações de V. R.193 muito me encomendo. De 
Coymbra hoje 23 de Abril de 1574.

De V. R. servo em Christo
Ignacio Martins.

192 «Carta... aos padres de S. Roque» > fizerão festa <.
193 «Carta... aos padres de S. Roque»: Novamente o singular pelo plural esperável. Conf. 

nota 189.
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APÊNDICE IV

Quadro Cronológico e Topográfico das Pregações do Padre Inácio Martins, S.J.

ANO CIDADE IGREJA
OCASIÃO LITÚRGICA OU 

TEMA DE SERMÃO
FONTE

1565 Lisboa Capela Real Anunciação da Virgem Cod. 3501

1571 Lisboa Graça
Jubiléu – Guerra contra os 

Turcos 
P.R.Soares, 

Memorial, 55

1572 Lisboa S. Domingos Vitórias de D. Luis de Ataíde
P.R. Soares, 

Memorial, 64

1574 Lisboa S. Roque Dom. 7ª post Pentecostem Cod. 3501

1576 Coimbra Auto de fé. Cod. 3502

15781 Coimbra Sé Exéquias D. Sebastião Cod. 3502

1578 Lisboa Santa Clara Dom. infra octavam Cod.6271

1580 Lisboa Mosteiro da Trindade Conceição da Virgem Cod. 3501

1580 Lisboa Santo-o-Velho S. Miguel Cod. 6271

1581 Lisboa S. Roque S. Simão e S. Judas Cod. 3501

1581 Lisboa Madalena Santa Marta Cod. 6271

1581 Lisboa Santa Justa S. Cosme e Damião Cod. 6271

1583 Lisboa Conceição da Virgem Cod. 3502

1583 Lisboa S. Tomé S. Tomé Cod. 3501

1584 Lisboa
«na própria igreja» 

(Mártires?)
De festa sanct.martyrorum Cod. 3501

1584 Lisboa Carnide S. João Baptista Cod. 3501

1584 Lisboa Madalena  S. Miguel Cod. 3501

1584 Lisboa Misericórdia Dom.18ª post Pentecostem Cod. 3501

1584 Lisboa Misericordia? S. Tiago Cod. 3501

1584 Lisboa Paço Cod. 3501

1584 Lisboa Paço SS. Sacramento Cod. 3501

1 «Em 18 de Setembro de 1578»
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1584 Lisboa S. Roque Natividade Cod. 3501

1584 Lisboa S. Roque S. Jerónimo Cod. 3501

1584 Lisboa S. Roque Dom. 4ª post Epiphaniam Cod. 3501

1584 Lisboa S. Roque Dom. 6ª post Pentecostem Cod. 3501

1584 Lisboa S. Roque Dom.13ª post Pentecostem Cod. 3501

1584 Lisboa Santa Marta S. Francisco Cod. 3501

1584 Lisboa Santa Marta Todos os Santos Cod. 3501

1584 Lisboa São Gião Santo Elói Cod. 3501

1584 Lisboa São Gião S. Tiago (2º sermão) Cod. 3501

1585 Lisboa «Castelo na freguesia» Invenção da Santa Cruz Cod. 3501

1585 Lisboa «freguesia de S. José» S. José Cod. 3501

1585 Lisboa Colégio Santo Antão Cod. 3501

1585 Lisboa Igreja Nova Nascimento de Nª Sª Cod. 3501

1585 Lisboa Misericórdia
Festa S. Filipe, S. Sebastião, S. 

Vicente?
Cod. 3501

1585 Lisboa
Nª Sª Oliveira, «nova 

confraria»
In festis S. Ignatii Cod. 3501

1585 Lisboa S. Jorge Santo Aleixo Cod. 3501

1585 Lisboa S. Jorge Santíssimo Sacramento Cod. 3501

1585 Lisboa S. Roque 3ª Oitav. da Páscoa Cod. 3501

1585 Lisboa S. Roque Dom. 3º post Paschoam Cod. 3501

1585 Lisboa S. Roque Dom.12º post Pentecostem Cod, 3501

1585 Lisboa S. Sebastião Mouraria Santa Inês Cod. 3501

1585 Lisboa
Sª Consolação- 

Arroios
Nª Sª dos Prazeres Cod. 3501

1585 Lisboa Santa Catarina Cod. 3501

1585 Lisboa Santa Clara Assunção de Nº Sª. Cod. 3501

1586 Lisboa «em casa de S.Roque» Santo António Cod. 3501

1586 Lisboa «freguesia» (S.Jorge?) S. Jorge Cod. 3501

1586 Lisboa «na própria igreja» S.Filipe e S. Tiago Cod. 3501

1586 Lisboa Alfama S. João Evangelista Cod. 3501

1586 Lisboa Chagas Nª Sª dos Prazeres Cod. 3501

1586 Lisboa Loreto (Confraria) Santo António- Sto Antão Cod. 3501

1586 Lisboa Misericórdia S. Lourenço Cod. 3501

1586 Lisboa Misericórdia Exaltação da S.ta Cruz Cod. 3501
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1586 Lisboa Nª Sª do Monte «própria festa da Corte» Cod. 3501

1586 Lisboa S. Gião S. Gião Cod. 3501

1586 Lisboa S. Roque S. Pedro e S. Paulo Cod. 3501

1586 Lisboa S. Roque S. Lourenço Cod. 3501

1586 Lisboa S. Roque Oitav. S. Pedro e S. Paulo Cod. 3501

1586 Lisboa S. Roque «prática aos pp. s. irmãos» Cod. 3501

1586 Lisboa S. Roque In vigilia... Cod. 3501

1586 Lisboa S. Roque «Prática aos pp. s. irmãos» Cod. 3501

1586 Lisboa S. Roque Dom.4ª post Pentecostem Cod. 3501

1586 Lisboa Santa Ana Degol. S. João Baptista Cod. 3501

1586 Lisboa Santos-o-Novo Santo Agostinho Cod. 3501

1586 Lisboa Trindade S. Lourenço – S. Vicente Cod. 3501

1586 Lisboa S. Roque Dom. infra.... (ileg.) Cod. 3502

1587 Lisboa Chagas Cod. 3501

1587 Lisboa S. Roque Circuncisão Cod. 3501

1587 Lisboa S. Roque SS. Sacramento? Cod. 3501

1587 Lisboa S. Roque «Prática aos pp. s. irmãos» Cod. 3501

1587 Lisboa S. Roque Dom.11ª post Pentecostem Cod. 3501

1587 Lisboa Salvador Visitação de Nª Sª. Cod. 3501

1587 Lisboa Santa Catarina «ad sacerdotes» Cod. 3501

1587 Lisboa Santa Catarina 4º Dom. Advento Cod. 3501

1587 Lisboa Santa Clara Santo André Cod. 3501

1587 Lisboa Santa Mónica Santo Agostinho Cod. 3501

1588 Santarém S. Paulo Cod. 3501

1588 Lisboa Misericórdia Epifania Cod. 3501

1588 Lisboa Nª Sª da Escada Purifi cação de Nª Sª Cod. 3501

1588 Lisboa S. Cristovão Natividade da Virgem Cod. 3501

1588 Lisboa S. Nicolau Ilegível Cod. 3501

1588 Lisboa S. Roque S. João Evangelista Cod. 3501

1588 Lisboa S. Roque Ílegível Cod. 3501

1588 Lisboa S. Roque Oitav. Espírito Santo Cod. 3501

1588 Lisboa S. Roque Recebimento das relíquias Cod. 3501

1588 Lisboa S. Roque Santa Apolónia Cod. 3501

1588 Lisboa S. Roque «Prática aos pp. s. irmãos» Cod. 3501
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2 “Estava o Senhor fora do sacrario”. 

1588 Lisboa Salvador Visitaçãode Nª Sª Cod. 3501

1588 Lisboa Santa Clara Nª Sª dos Prazeres Cod. 3501

1588 Lisboa Santos-o-Velho
“Na guerra justa contra 

engreses hereges”.2 Cod. 3501

1588 Lisboa Sé Santo Aleixo Cod. 3501

1588 Lisboa Misericórdia “Na procissão de...” (ileg.) Cod. 6271

1589 Lisboa S. Pedro e S. Paulo Cod. 3501

1589 Lisboa Convertidas Dom.15ª post Pentecostem Cod. 3501

1589 Lisboa Madalena S. Nicolau Cod. 3501

1589 Lisboa Mártires Feria 2ª hebdom. Cod. 3501

1589 Évora Misericórdia Festa da Misericórdia Cod. 3501

1589 Lisboa Misericórdia S. Nicolau Tolentino Cod. 3501

1589 Lisboa Misericórdia?  Dom. 5ª post Pascoam Cod. 3501

1589 Lisboa S. Roque Dom. 2ª post Pentec. Cod. 3501

1589 Lisboa S. Roque Purifi cação de Nª Sª Cod. 3501

1589 Lisboa S. Roque «Prática aos pp. s. irmãos» Cod. 3501

1589 Lisboa S. Roque Inocentes Cod. 3501

1589 Lisboa S. Roque Dom.infra Ascensione Cod. 3501

1589 Lisboa S. Roque 1º Oitav. post Pentecostem Cod. 3501

1589 Lisboa S. Roque Prática aos pp. e irmãos Cod. 3501

1589 Lisboa S. Roque Prática aos pp. s. irmãos Cod. 3501

1589 Lisboa Santa Catarina Cod. 3501

1589 Lisboa Santa Marta Madalena Cod. 3501

1590 Lisboa S. Roque Dom. 4ª post Epiphania Cod. 6271

1590 Lisboa «aos orfãos» Doze mil virgens Cod. 3501

1590 Lisboa? Colégio «Ascensus est in coelum» Cod. 3501

1590 Lisboa Misericórdia Dom.infra Octav. Nativit. Cod. 6271

1590 Lisboa Misericórdia Dom. 10ª (post Pentec.?) Cod. 6271

1590 Lisboa S. Luis Reis Cod. 3501

1590 Lisboa S. Roque Exéquias P.Jorge Serrão, S.J. 
J. Card., 

Agiol. Lusit., 
III, 192
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1590 Lisboa S. Roque Sobre os votos aos Professos Cod. 3502

1590 Lisboa S. Roque Concio ad patres et frates Cod. 3502

1590 Lisboa S. Roque Concio ad frates Cod. 3502

1590 Lisboa S. Roque Concio ad frates de silentio Cod. 3502

1590 Lisboa S. Roque Facta subt nuptia (Job 3) Cod. 6271

1590 Lisboa S. Roque Dom. 4ª post Epiphania Cod. 6271

1590 Lisboa Santa Catarina Dom.18ª post Pentecostem Cod. 6271

1590 Lisboa Misericórdia Dom.10ª post Pentecostem Cod. 6271

1590 Lisboa Santa Justa Ascensão Cod. 3501

1590 Lisboa Santos-o-Novo Circuncisão Cod. 3501

1590 Lisboa Santos-o-Novo Nascimento da Virgem Cod. 6271

1590 Lisboa S. Roque Não tem Cod. 6271

1590 Lisboa Misericórdia S. Boaventura Cod. 6271

1590 Lisboa Santa Justa SS. Trindade Cod. 6271

1590 Lisboa S. Roque S. Pedro e S. Paulo Cod. 6271

1590 Lisboa “Na festa em Lisboa” Santo Aleixo Cod. 6271

1590 Lisboa Madalena Santa Ana Cod. 6271

1590 Lisboa Misericórdia “quando traziam os ossos” Cod. 6271

1590 Lisboa Paço Santo André Cod. 6271

1590 Lisboa S. Tomé SS. Sacramento Cod. 6271

1591 Lisboa S. Roque3 Sancta Symphrodosa cum 
septem fi liis

Cod. 6271

1591 Lisboa Degolação de S. João Baptista Cod. 6271

1591 Lisboa S. Roque Santíssimo Sacramento Cod. 6271

1591 Lisboa S. Roque Concio ad patres Cod. 3502

1591 Lisboa S. Roque Concio ad patres Cod. 3502

1591 Lisboa S. Roque Concio ad patres Cod. 3502

1591 Lisboa S. Roque Baptismo de catecúmenos Cod. 3502

1591 Lisboa S. Roque Concio ad patres Cod. 3502

1591 Lisboa S. Roque Pregações no Advento à tarde Cod. 3503

3 «No refeitorio em S. Roque 1591 em honra de hum braco que temos» 
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1591 Lisboa S. Roque
Pregações no Advento à tarde 

– aos casados
Cod. 3503

1591 Lisboa S. Roque
Pregações no Advento à tarde 

– da gente moça
Cod. 3503

1591 Lisboa S. Roque
Pregações no Advento à tarde 

– aos velhos
Cod. 3503

1591 Lisboa S. Roque
Pregações no Advento à tarde 

– dos senhores e criados 
Cod. 3503

1591 Lisboa S. Roque
Pregações no Advento à tarde 

sobre o Apocalipse
Cod. 3503

1591 Lisboa S. Roque
Pregações no Advento à tarde 

sobre os Apocalipse
Cod. 3503

1591 Lisboa S. Roque
Pregações no Advento à tarde 

sobre o Apocalipse
Cod. 3503

1591 Lisboa S. Roque
Pregações no Advento à tarde 

sobre o Apocalipse
Cod. 3503

1591 Lisboa Santa Marta Santa Clara Cod. 6271

1591 Lisboa Misericórdia Exaltação da Cruz Cod. 6271

1591 Lisboa S. Sebastião Mouraria S. Vicente Cod. 6271

1592 Lisboa S. Roque
Pregações na Quaresma à tarde 

sobre o Genesis 27
Cod. 3503

1592 Lisboa S. Roque
Pregações na Quaresma á tarde 

sobre o Genesis 29
Cod. 3503

1592 Lisboa S. Roque
Pregações na Quaresma à tarde 

sobre o Genesis 30
Cod. 3503

1592 Lisboa S. Roque
Pregações na Quaresma à tarde 

sobre o Genesis 32
Cod. 3503

1592 Lisboa S. Roque
Pregações na Quaresma à tarde 

sobre o Genesis 33
Cod. 3503

1592 Lisboa S. Roque
Feria Sexta- Diligite inimicos 

vestros Cod. 3503

1592 Lisboa S. Roque Post Octav. Eucharistiae Cod. 3502

1592 Lisboa S. Roque Concio ad patres Cod. 3501

1592 Lisboa S. Roque Dom. 3ª Octav.  Páscoa Cod. 6271

1592 Lisboa S. Roque Santo António Cod. 6271

1592 Lisboa S. Roque S. Vicente Cod. 6271

1592 Lisboa S. Roque Concio ad fratres Cod. 3502

1593 Lisboa S. Roque Pregação aos catecúmenos Cod. 3502
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1593 Lisboa S. Roque Concio ad patres Cod. 3502

1593 Lisboa S. Roque Sexta-feira da Quaresma Cod. 3503

1593 Lisboa S. Roque
Santíssimo Sacramento (“pelas 

necessidades de França e do 
regno”)

Cod. 6271

1593 Lisboa Santa Justa

Pregações na Quaresma à 
Sexta-feira à tarde sobre as sete 

palavras: «1ª Pater ignosce 
illis...»

Cod. 3503

1593 Lisboa Santa Justa
Pregações na Quaresma à 

Sexta-feira à tarde sobre as sete 
palavras: «2ª Amen dico vobis»

Cod. 3503

1593 Lisboa Santa Justa

Pregações na Quaresma à 
Sexta-feira à tarde sobre as sete 
palavras: «3ª Mulier ecce fi lius 

tuus»

Cod. 3503

1593 Lisboa Santa Justa

Pregações na Quaresma à 
Sexta-feira à tarde sobre as sete 
palavras: «4ª Deus meus, Deus 

meus».

Cod. 3503

1593 Lisboa Santa Justa
Pregações na Quaresma à 

Sexta-feira à tarde sobre as sete 
palavras: «Sitis»

Cod. 3503

1593 Lisboa Santa Justa
Pregações na Quaresma à 

Sexta-feira à tarde sobre as sete 
palavras: «Consumatum est»

Cod. 3503

1593 Lisboa Santa Justa

Pregações na Quaresma à 
Sexta-feira à tarde sobre as sete 
palavras: «Pater, in manus tuas 

comendo spiritum meum».

Cod. 3503

1594 Lisboa S. Roque S. Gregorio Taumaturgo Cod. 3502

1594 Lisboa S. Roque
Pregações na Quaresma à tarde 

sobre o Patriarca Josephus 
– Gen. 31

Cod. 3503

1594 Lisboa S. Roque
Pregações na Quaresma à tarde 

sobre o Patriarca Josephus 
– Gen. 39

Cod. 3503

1594 Lisboa S. Roque
Pregações na Quaresma à tarde 

sobre o Patriarca Josephus 
– Gen. 40

Cod. 3503
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1594 Lisboa S. Roque
Pregações na Quaresma à tarde 

sobre o Patriarca Josephus 
– Gen. 41

Cod.3503

1594 Lisboa S. Roque
Pregações na Quaresma à tarde 

sobre o Patriarca Josephus 
– Gen. 47-48

Cod.3503

1594 Lisboa Santos-o-Novo Descimento da Cruz Cod. 3502

1595 Vila Viçosa
Jubileu pela guerra contra os 

turcos4 Cod. 3501

1595 Vila Viçosa
Jubileu pela guerra contra os 

turcos (“2º sermo”)
Cod. 3503

1595 Lisboa S. Roque Concio ad cathecumenos Cod. 3503

1596 Lisboa Nª  Sª da Vitória
Quarta-feira da Quaresma 

– “Mater Dolorosa”5 Cod. 3503

1596 Lisboa Nª Sª da Vicoria
Quarta-feira da Quaresma 

– “Mater Dolorosa”
Cod. 3503

1596 Lisboa Nª Sª da Vitoria
Quarta-feira da Quaresma 

– “Mater Dolorosa”
Cod. 3503

1596 Lisboa Nª Sª da Vitória
Quarta-feira da Quaresma 

– “Mater Dolorosa”
Cod. 3503

1596 Lisboa Nª Sª da Vitória
Quarta-feira da Quaresma 

– “Mater Dolorosa”
Cod. 3503

1596 Lisboa Nª Sª da Vitória
Quarta-feira da Quaresma 

– “Mater Dolorosa”
Cod. 3503

1596 Lisboa Santa Justa Sexta-feira da Paixão6 Cod. 3503

1596 Lisboa Santa Justa Sexta-feira da Paixão Cod. 3503

1596 Lisboa Santa Justa Sexta-feira da Paixão Cod. 3503

1596 Lisboa Santa Justa Sexta-feira da Paixão Cod. 3503

4 «Em hum jubileo vindo os turcos contra Ungria 1595 sendo papa Clemente Septimo»
5 «Pregações que fez as quartas feiras da quaresma a tarde, todas de Nossa Senhora na 

paixão de seu filho na igreja de Nª Srª da Victoria em Lisboa, e no fim da pregação mostravase o 
passo no altar; a 1ª quando se despedio da Virgem sua mãy em Bethania pera ir padecer; 2ª quando 
S. João lhe deu a nova; 3ª quando se encontrou com seu filho com a cruz as costas; 4ª quando na 
cruz disse, Mulher ecce fillius tuus; 5ª quando lhe abrirão o lado com a lanca; 6ª quando lhe puserão 
nos bracos. Anno Dm. 1596».  

6 «Pregações que fez o Pe. Ignacio Martinz as sextas feiras a tarde anno 1596 em Santa 
Justa em certos passos da paixão e mostravase o passo no fim do sermão na capela de Jesus; 1ª do 
horto; 2ª a prisão; 3ª a columna; 4ª o coração; 5ª ecce hommo; 6º quando o puserão na cruz». 
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1596 Lisboa Santa Justa Sexta-feira da Paixão Cod. 3503

1596 Lisboa Santa Justa Sexta-feira da Paixão Cod. 3503

1596  Lisboa Santa Marta S. Franisco de Paula Cod. 6271

15967 Lisboa S. Roque8 Concio ad patres Cod. 3502

1596 Lisboa Santa Catarina9 Santíssimo Sacramento Cod. 3502

159610 Lisboa Dom.11ª post Pentecostem Cod. 3502

159611 Lisboa S. Bartolomeu Cod. 3502

159612 Lisboa Dom.13ª post Pentecostem Cod. 3502

1597 Lisboa Nª Sª do Loreto Nascimento da Virgem Cod. 6271

1597 Coimbra Dom. 2 do Advento Cod. 6271

1598 Coimbra Circuncisão Cod. 3501

1598 Coimbra Sexagesima Cod. 6271

1598 Coimbra Septuagésima Cod. 6271

7 «Mense julii quãndo os engreses tomarão Calix e se temia viessem a Lixboa»
8 A identificação do tempo resulta das referências das últimas linhas desta concio ad 

patres.
9 «Em S. Catherina estando o Sr. fora, no anno 1596, quändo os engreses tomarão Calix e 

Faro e se temia viessem a Lixboa».
10 «Anno 1596 quändo os engleses herejes derribarão as igrejas e espadacarão as imagens  

em Calix e Faro» (Entre 16 / 22 de Agosto, já que no texto o pregador diz: “Estamos infra octavam 
Assumptionis”». 

11 «Anno 1596 quando os engreses tomarão Calix e Faro».
12 «No anno de 1596 que os engleses tomarão Calix e Faro».
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Si se pretende abarcar el vasto panorama de las relaciones de la Compa-
ñía con el mundo femenino, es obligado establecer desde el principio una doble 
distinción: cronológica y conceptual. Cronológicamente ocupa un puesto des-
tacado el período fundacional o incluso prefundacional, es decir, la vida desde 
1523 de Íñigo, luego Ignacio de Loyola. Son años de múltiples experiencias 
personales del futuro fundador y General de la Orden, de tanteos entre las for-
mas tradicionales, prácticamente idénticas en todos los institutos religiosos; y 
las intuiciones de algo nuevo, que lentamente va cuajando en formas selecti-
vas de apostolado, tal como se codifican en las Constituciones. Desaparecido el 
fundador, aprobadas y cerradas las Constituciones en la primera Congregación 
General (1558), se trataría únicamente de encauzar, o si fuera necesario corregir, 
las iniciativas particulares.

Conceptualmente se impone la distinción entre el cultivo espiritual de 
mujeres en el mundo o en el claustro mediante los ministerios sacerdotales 
esporádicamente ejercitados; la fijación, más o menos permanente, para la aten-
ción a conventos de religiosas, que al extremo podría llevar a la constitución de 
una rama femenina de la Orden, como lo habían realizado las antiguas órdenes 
monásticas y mendicantes; y por último, como caso extremo, la incorporación 
jurídica por votos religiosos, no meramente el voto privado de obediencia al 
confesor, practicado en tantos casos, y que parece haber sido frecuente entre 
penitentes y confesores jesuitas, si hay que creer al cisterciense Fray Ángel Man-
rique, cuando en la Vida de la carmelita  Ana de Jesús  (que por cierto tuvo dos 
hermanos jesuitas) se refiere a los años  en que hizo vida de «beata de las que 
suele tener la Compañía de Jesús». Lo que en la futura compañera de Sta. Teresa 
fue una etapa de juventud, constituyó para otras unas forma estable de vida, que 
prolongaba los beguinages de tradición medieval en Flandes. De estos beaterios 
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se dieron varias fundaciones promovidas por jesuitas en los siglos XVII y XVIII 
en Francia, Italia, México, Paraguay y Filipinas.

 Queda por fin la gran legión de institutos religiosos femeninos, patroci-
nados o guiados en su fundación por jesuitas, y que en la redacción de sus Cons-
tituciones y Reglas de vida se inspiraron o incluso adaptaron los textos normati-
vos de la Compañía. Un caso extremadamente singular fue el de la fundadora de 
las Doncellas Inglesas (Englische Fräulein en países germánicos), Mary Ward, 
que pretendía copiar, en cuanto su condición femenina lo permitiera, el Instituto 
de la Compañía: aspiración que hoy nos parece «socialmente quimérica» para su 
tiempo, y a la que impuso un fin traumático el papa Urbano VIII. 

Una primera visión de conjunto puede encontrarse hoy en el Dicciona-
rio histórico de la Compañía de Jesús [=DHCJ] (Roma-Madrid, 2001) en sus 
artículos «Congregaciones religiosas: beaterios» (p. 920s), «Institutos religiosos 
femeninos ligados a la CJ» (p. 2050-2056) y «Jesuitisas» (p. 2148s). Se dedican 
también artículos monográficos a «Juana de Habsburgo», «Juana de Leston-
nac», «Magdalena Sofía Barat» y «María Ward»; y a las dos Teresas, de Jesús 
y del Niño Jesús, que recibieron en etapas cruciales de sus vidas la orientación 
de confesores jesuitas.

Por lo que se refiere al primer período cronológico, el propiamente igna-
ciano, disponemos desde 1956 (anunciada ya veinte años antes por el P. Leturia 
y adelantada en varios artículos monográficos) de una obra monumental y que 
puede considerarse definitiva: el estudio de la correspondencia de Ignacio de 
Loyola con mujeres, por el P. Hugo Rahner1. 

Fue el descubrimiento de un campo –por no decir un continente– nuevo y 
prácticamente inexplorado, cuando no deliberadamente ignorado, para adentrar-
nos en la práctica apostólica de Ignacio de Loyola desde el comienzo de su con-
versión. (El autor, con su humorismo habitual, explicaba familiarmente su pro-
pósito diciendo que había sentido curiosidad por ver la cara oculta de la luna.) A 
principios del siglo pasado, el misionólogo suizo P. Anton Huonder, en busca 
de datos para la historia de los jesuitas alemanes en tierras de misión, había 
leído atentamente los tomos de Monumenta Historica Societatis Iesu [=MHSI], 
que aparecían regularmente en Madrid desde 1894, y en ellos descubrió las raí-
ces de la actividad misionera de los hijos de Loyola, que no eran otras que la 
inspiración espiritual, plasmada en la legislación posterior, de su Fundador y 

1 H. RAHNER, Ignatius von Loyola. Briefwechsel mit Frauen, Freiburg, 1956, xxiv + 648 
p. Hay tradución inglesa: Saint-Ignatius Loyola. Letters to women,  New York, 1960;  francesa (a la 
que remito en las notas): Ignace de L. et les femmes de son temps, Paris, 1964; italiana: Ignazio di L. 
e le donne del suo tempo, Milano, 1968.
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Padre, convertido en «misionero inmóvil» desde Roma. De ahí salió una obra 
de conjunto, no terminada y sólo publicada póstumamente, sobre la persona 
de Ignacio, su obra que fue la Compañía, y su actividad apostólica2. En ella se 
dedican catorce páginas a las relaciones con el «mundo femenino». Formula 
acertadamente los tres problemas fundamentales que se plantearon al fundador 
–los que he indicado al principio–; pero declara –y aquí el P. Rahner reacciona 
con rotundo desacuerdo– que la correspondencia del peregrino y luego fundador 
con mujeres es insignificante. Frente a la imagen tópica del «soldado», contra la 
que había protestado ya el P. Leturia, Rahner sostiene que 

«Ignacio es más humano, y que precisamente este carácter humano es el que hay 
que presentar si queremos comprender el valor heroico y sobrenatural del santo, 
que manifiesta precisamente en el terreno del corazón, de la amistad, de los lazos 
y relaciones de la tierra, la serenidad ya celestial de un amor que Dios posee por 
entero. Esta sola razón basta para que busquemos en su correspondencia con 
mujeres al Ignacio santo y entero, auténtico, no retocado»3. 

En esas catorce páginas había elencado Huonder los diversos casos que 
se presentaron al fundador, sobre todo en los primeros años romanos, cuando 
una dama de primera hora de Barcelona, Isabel Rosell o Roser y su sirvienta, 
Francisca Cruyllas, se trasladaron a Roma y pidieron ponerse bajo la obediencia 
del General; a ellas se agregó madama Lucrecia de Bradine. Paulo III admitió su 
petición y la impuso al General. Pero al año siguiente, 1546, con aprobación del 
papa, relevó a las tres votantes del compromiso contraído, y en 1547, un Breve 
pontificio anulaba la obligación impuesta; desde entonces el Padre Ignacio lo 
tomó como razón de referencia inexcusable para disuadir las nuevas peticiones 
y encauzar los piadosos propósitos por vías más realizables4.

2 A. HUONDER, Ignatius von Loyola. Beiträge zu seinen Charakterbild, Köln, 1932: cf. P. 
de LETURIA, Estudios ignacianos, Roma, 1967, II, 451-457. 

3 RAHNER, o.c., I, 12.
4 De todos estos intentos primerizos de agregación trata largamente RAHNER, o.c., II, 

9-170; más concisamente,  J. M. AICARDO, Comentario a las Constituciones de la Compañía de 
Jesús, IV (Madrid 1924) 90-131. Un caso dudoso de agregación, pero singular de conducta, fue el 
de la piadosa y rica viuda Isabel de Josa. Era el orgullo del círculo de damas barcelonesas, donde 
brillaba por su elevada cultura: se expresaba en latín con fluidez y elegancia, y sostenía discusiones 
filosóficas según las tesis escotistas. Llegó a Roma con las otras dos en abril de 1543, pero no está 
claro si aspiraba también a hacer los votos. Dos años depués predicaba públicamente, por lo que 
fue acusada ante el Papa. Paulo III determinó que no predicase, sino que leyese; y ella salió del 
paso manteniendo abierto un libro, sobre el que daba palmadas, para guardar la forma: cf. Floreto 
de anécdotas (ed. de F. J. Sánchez Cantón), in Memorial Histórico Español, 48, Madrid 1948, 164; 
RAHNER, o.c., II, 67-70.   
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Huonder ignora, a juzgar por lo publicado, el caso especial de la princesa, 
llamada por un tiempo «de Portugal», Dña. Juana de Austria, madre del rey D. 
Sebastián, a la que se concedieron en 1554 los votos, llamados canónicamente 
«simples», con los que se cierran regularmente los dos años de noviciado. Tales 
votos «privados» (aunque se emitan en presencia de la comunidad en la que 
se vive) implican el propósito de «ingresar en la Compañía de Jesús» y deben 
ser considerados por el votante como perpetuos, aunque la Orden se reserve la 
posibilidad de rescindirlos por causas suficientes. En el caso de la princesa –en 
ese momento regente de España y decidida protectora de la Compañía desde la 
primera hora– se preveía la posibilidad de una segunda inserción en la política 
matrimonial del Emperador o de su hijo, como efectivamente se pensó. Por lo 
demás, no hizo cambio externo alguno en su vida – cierto que muy «monacal» 
desde su regreso a España, como lo atestiguan tanto los embajadores venecia-
nos, como los jesuitas madrileños – y sólo conoció la nueva situación un reduci-
dísimo círculo de superiores y consejeros, que se referían a ella en la correspon-
dencia con Roma con los seudónimos de «Mateo Sánchez» o «Montoya». La 
princesa despachaba diariamente con Francisco de Borja o Antonio de Araoz, lo 
que en los mentideros de la corte era visto como empresa jesuítica. Esta situa-
ción preocupaba a san Ignacio, que veía comprometida la libertad apostólica, y 
hubiera deseado retirar a ambos Padres de la corte. Pero había que contar con la 
regente, que se negó en redondo. En una carta perdida, el General se apresuró a 
tranquilizarla; a lo que respondió la hija del emperador en febrero de 1556 con 
esta carta, que es en lo literario el exacto paralelo del célebre retrato de Antonio 
Moro, que podemos admirar en el Prado.

Devoto Padre. Una carta vuestra me dio el P. Nadal, con que holgué mucho,  
porque...se me dobla la razón que tengo para favorecer a la Compañía, pues no 
queréis que la ida del P. Francisco sea sin mi voluntad, lo cual os agradezco 
mucho, que es el mayor contentamiento que me podéis dar, porque no podía 
dexar de sentir mucho la falta que acá hiciera. [...] Y lo mesmo siento del doctor 
Araoz, y así les he mandado que en ninguna manera vayan. [...] Y porque estos 
dos Padres no puedan hacer ningún camino sin mi licencia, me habéis de dar 
poder sobre ellos, para que se lo mande por obediencia, que en ello me haréis 
muy gran placer. [...]5.

Con razón comenta Rahner que «el General habituado a la obediencia no 
había jamás recibido en Roma una carta semejante, plena de peticiones a la vez 
piadosas y soberanamente imperiosas»6.

5 MHSI, EpMixtae, 5, 184-186.
6 RAHNER, o.c., 112.
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Otro historiador que silencia estos votos de la princesa es el P. Antonio 
Astráin, en su Historia de la Asistencia de España; cierto que el tomo VIII de las 
cartas de San Ignacio, correspondiente al año 1554, cuando la princesa hace la 
petición y es tratado todo el asunto, se publicará en 1909, y el I tomo de Astráin 
es de 1905; pero en la segunda edición de 1912, en la que se corrigieron «lige-
ras inexactitudes...y otras que nos han señalado hombres doctos y versados en 
nuestra historia», se mantiene el mismo silencio. Creo que la primera referencia 
moderna, pero sin detenerse en su estudio, la hizo el entonces jesuita alemán 
Otto Karrer, en su Vida de San Francisco de Borja de 1921. Rahner y cuantos 
han escrito después siguen considerando el caso de la princesa como único en 
la historia de la Orden7.

Sería de todo punto imposible referirse ahora a este inmenso panorama 
que ofrece la actividad apostólica de los jesuitas en el mundo femenino. Sólo 
con el comentario de las 89 cartas dirigidas por Íñigo y luego por Ignacio a 
mujeres, y de las 50 escritas por éstas –resto sin duda de una correspondencia 
mucho más frecuente – ha llenado el P. Rahner 650 páginas. Y por lo que se 
refiere a las damas españolas de dentro o de fuera de la península, que tuvie-
ron una parte preponderante en este epistolario, habría que tener en cuenta la 
labor de los intermediarios, que establecían los primeros contactos, trasmitían 
las consignas recibidas de Roma e inevitablemente las interpretaban según su 
propia idiosincrasia. Me refiero a las dos figuras de proa para la penetración y 
primera implantación de los jesuitas en España: los Padres Francisco de Borja y 
Antonio de Araoz. Si la excelsa figura del jesuita-duque – y que de algún modo 
nunca dejó de serlo – ha sido ya suficientemente estudiada, carecemos todavía 
de un estudio monográfico sobre el P. Araoz8. Y su influjo, desde que en 1539 
– antes aún de la aprobación canónica de la Orden – llegó por primera vez a 
España, y concretamente al Principado de Cataluña, en donde se formará el 
núcleo más decidido y emprendedor de devotas damas ignacianas, no puede en 
ningún modo infravalorarse. Traía consigo una tradición familiar de servicios a 
la corona, sobre todo por parte de su abuelo paterno Pedro, fallecido en Nápoles 
en 1504, a donde había sido enviado por Fernando el Católico como veedor o 
inspector general del ejército del Gran Capitán, con el que parece tuvo algún 

7 De ellos ha pasado a la Women in World  History. A  Biographical Encyclopedia, (ed. 
Anne Commire), Waterford CT, 1999-2002, 8, 201-203. 

8 El artículo que he redactado para el DHCJ  (p. 215s) debe completarse en cuanto a su 
origen familiar con la información que se encuentra en el Archivo Histórico Nacional (Madrid),  
Clero, libro 4595, f.131-143. Le dedica merecida atención R. GARCÍA-VILLOSLADA, San Igna-
cio de Loyola. Nueva Biografía, Madrid, 1986; pero su  reacción contra la acusación de decadencia 
espiritual, que le hace Astráin, no llega a convencer plenamente. 
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enfrentamiento por las famosas cuentas. Su hijo, Juan Pérez, fue escribano de 
cámara desde 1504, y falleció como colegial mayor de Santa Cruz de Valladolid 
en 1524. El nieto Antonio, bachiller en artes por Salamanca en 1536 (más tarde 
será llamado «licenciado» y «doctor», pero se ignora dónde y cuándo obtuvo 
estos títulos), poseía un notable don de gentes, atractiva apostura, cálida elo-
cuencia (también en euskera, como nacido en Vergara, Guipúzcoa), y desde el 
primer momento se ganó numerosas amistades tanto en la corte portuguesa en 
1543 (en compañía de uno de los fundadores, el saboyano Pedro Fabro, y de 
donde salieron en el séquito de la princesa María, novia del príncipe Felipe), 
como en la itinerante corte castellana. La nómina de prelados y altos personajes 
cortesanos, a los que en su optimismo decora con el apelativo de «benditos» 
(en el sentido de piadosos o devotos) nos dice tanto del alto nivel espiritual de 
aquellos cortesanos como del talante optimista con un toque de ingenuidad del 
apóstol jesuita9. El P. Rahner observa repetidamente a lo largo de su estudio, 
que Araoz «se sentía demasiado cómodo en el mundo aristocrático de las damas 
españolas, y veía como deseable la creación de una rama femenina en la Orden»; 
sin duda había dado pábulo a las esperanzas de las damas barcelonesas en ese 
sentido10.

Tras esta visión panorámica, necesariamente insuficiente, me limitaré, 
como anuncié al principio, a un caso de incorporación jurídica, que sigue prác-
ticamente ignorado. Hay que hacer sin embargo una excepción con el conocido 
hispanista francés Alfred Morel-Fatio. Al catalogar en 1890 el fondo español de 
la Bibliothèque Nationale de Paris, encontró un manuscrito anónimo (n. 530, 
antes 362), proveniente en último término de la abadía de Saint-Germain-des-
Prés, titulado Historia de la vida y muerte de Doña Catalina de Mendoza, hija 
de Don Yñigo López de Mendoza, quarto marqués de Mondéjar. Más tarde ave-
riguó que en 1653, el jesuita Gerónimo de Perea había publicado en Madrid una 
Vida y Elogio de Doña Catalina de Mendoza11. Perea reconoce que se inspiró 
en la documentación guardada en el archivo del colegio de Alcalá; en realidad, 
se limitó a ampliar barrocamente y destruir por lo mismo la sabrosa ingenui-
dad del texto primitivo del P. Rodríguez. Seguramente tuvo también presente 
la continuación de la Historia del Colegio de la Compañía de Jesús de Alcalá. 

9 R. G.-VILLOSLADA, o.c., 692.
10 H. RAHNER, o.c., 103.
11 J. E. de URIARTE, Catálogo razonado de obras anónimas y seudónimas de autores de la 

Compañia de Jesús... IV, Madrid, 1914, n. 5496, señala que en el archivo de Loyola se encuentra un 
manuscrito, probablemente original, del P. Francisco Rodríguez (1558-1627), de título semejante, 
del que el de París sería una copia. 
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Segunda parte, escrita hacia 1630 por el P. Alonso Ezquerra, que dedica 35 
folios a nuestra heroína. Morel-Fatio prescindió del P. Perea, y basó su estudio 
en el manuscrito parisino12. 

Catalina de Mendoza había nacido el 5 de febrero de 1542 en el Real 
Alcázar de Granada, como hija natural de D. Íñigo López de Mendoza y Men-
doza, IV conde de Tendilla y III (no IV, como se dice en el manuscrito) marqués 
de Mondéjar, alcaide perpetuo de la Alhambra y capitán general de Granada y su 
Reino, como lo habían sido su padre y su abuelo. La madre, de inferior nobleza, 
se llamaba Dña. Luisa de Mosquera. De su educación se encargaron los abuelos 
paternos, los segundos marqueses de Mondéjar; ella, Dña. Catalina de Mendoza 
y Pacheco, era conocida como «la marquesa santa». Dejó por universal heredera 
de sus bienes a la Provincia de Toledo de la Compañía de Jesús, con la obliga-
ción de abrir un colegio en Mondéjar (lo que no llegó a realizarse), en el que 
se darían lecciones de gramática y se atendería al cultivo espiritual de la región 
circundante con misiones populares13. La familia Mondéjar había protegido y 
mantenía estrecha amistad con el Maestro (hoy santo) Juan de Ávila y con el 
conocido escritor fray Luis de Granada14.

Con esta tradición humanística de los Mendoza, los talentos naturales 
de la niña le permitieron acumular en breve tiempo variados conocimientos y 
habilidades: aritmética, latín, música («en el danzar era muy prima», escribe 
Ribadeneira), labores de aguja (a pesar de su cortedad de vista) y de menuda 
creación artística, y un discreto manejo de los pinceles. La piadosa marquesa 
había confiado su educación a su propia hija, María, llamada «la blanca», die-
ciséis años mayor, que había orientado su vida, tras mortal enfermedad en la 
primera infancia, por los senderos de la piedad bajo la dirección del Maestro 
Ávila. Había hecho voto de castidad en 1544; en 1548 adoptó las tocas de beata 
y trató con el rector del colegio de Alcalá, P. Manuel López (natural de Porto 
y de familia conversa) el modo de unirse de algún modo con la Compañía. No 
parece que llegara a conseguirlo. La sobrina no se mostraba por el momento 

12 A. MOREL-FATIO, Une mondaine contemplative au XVII siècle, Doña Catalina de 
Mendoza, 1542-1602, Bulletin Hispanique, 9 (1907), 131-153, 238-262. Reeditado en sus Ëtudes 
sur l’Espagne IV, Paris, 1925, 295-372.

13 AHN Madrid, leg.36 Jes.
14 Escribiendo fray Luis a la marquesa de Villafranca (hermanastra de nuestra heroína) 

recuerda «aquella santa agüela que Nr. Señor le dió, la cual me crió dende poca edad con sus miga-
jas, dándome de su mismo plato en la mesa de lo que ella misma comía» (Obras, XIV, 510). El 
adolescente Luis de Sarria servía de paje a los hijos del marqués, y con ellos bajaba de la Alhambra 
a la ciudad para recibir las lecciones que impartían los preceptores (A. HUERGA, Fray Luis de 
Granada, Madrid, 1988, 10).
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muy inclinada a seguirla: su gran afición eran los libros de caballerías – como 
no mucho antes la de Teresa de Ahumada – en los que las jóvenes bellas e inte-
ligentes «aprendían discreción», como escribe Ribadeneira, y el arte de corres-
ponder a la buena crianza y cortesía de los galanes con estudiados al par que 
incitantes razonamientos.

Su tía María, para enderezar suavemente estos «siniestros», la invitaba 
como lectora de las obras del dominico granadino. Fue un descubrimiento para 
aquella alma generosa e idealista, que comenzó a vislumbrar otros horizontes.

Al cumplir los 15 años, la familia pensó en un honroso matrimonio. Sus 
tíos abuelos, D. Bernardino, general de las galeras de España, y D. Diego, poeta 
y futuro historiador de la guerra de Granada, se comprometieron a completar 
su dote en 40.000 ducados. Entre tantos partidos como podía atraer la poderosa 
casa de Mendoza, la decisión recayó sobre D. Diego de Ayala y Rojas, hijo y 
heredero del conde de la Gomera y señor de la isla de Hierro15. El novio pretextó 
ocupaciones ineludibles que le impedían moverse de Sevilla, y el matrimonio 
se hizo por procuración. La ilusionada novia desde Mondéjar vivió dos años 
en espera de convertirse en señora de su casa, con libertad para asistir a fiestas 
públicas y comedias, «no permitidas a las doncellas de aquel tiempo, y consenti-
das a las de éste», dice el P. Ezquerra; hasta que un informante fidedigno reveló 
la vida públicamente escandalosa que retenía al novio en la capital andaluza. La 
revelación hirió a Catalina en lo más sensible de su espíritu ingenuo y apasio-
nado: dio por fracasado su matrimonio, y en la fiesta de la Ascensión de 1560 
hizo voto condicionado de castidad; en consecuencia, pidió al célebre canonista 
Doctor Navarro, residente en Roma como defensor del malhadado arzobispo 
Carranza, que gestionara la dispensa del vínculo, lo que se consiguió entre 1575 
y 1580. Tras una profunda crisis espiritual, que convulsionó su espíritu y su 
cuerpo, las oraciones, penitencias y consejos del confesor le devolvieron la paz, 
y diez años más tarde, venciendo la resistencia de su padre, que le prometía otro 
matrimonio, vistió los hábitos de beata.

En 1572, el marqués de Mondéjar fue enviado como virrey a Valencia, 
para apartarlo decorosamente tras su fracaso militar y político al no poder repri-
mir la rebelión desesperada de las Alpujarras de 156816. No es el momento de 

15 Discuten los genealogistas sobre la regularidad en la sucesión de este condado: cf. MAR-
QUÉS DE SIETE IGLESIAS, Títulos y Grandezas del Reino. IX. Condes de la Gomera in Hidal-
guía, 3 (1955) 309-311; Notas aclaratorias sobre el condado de la Gomera, ibidem, 3 (1955) 482-
496; Nuevas notas..., ibidem, 4 (1956) 59-64.

16 Los Mondéjar-Tendilla se habían caracterizado por llevar una política de benévola tole-
rancia, también económicamente interesada, con la población morisca, frente a la línea intransigente 
de los poderes civiles. Pero aquella política era un anacronismo en una sociedad abocada a la intole-
rancia (H. NADER, Los Mendoza y el Renacimiento español, Guadalajara, 1986, 226).



 Mujeres Jesuiticas y Mujeres Jesuitas 377

narrar sus enfrentamientos con el Patriarca de Valencia, S. Juan de Ribera, el 
clero y los jesuitas. En 1575 es nombrado virrey de Nápoles, uno de los cargos 
más pingües de la corona, donde continuaron los roces y enfrentamientos con 
D. Juan de Austria, el vencedor de Lepanto, comenzados ya en Granada17. Al 
ausentarse de España confió la administración y gobierno de su casa y estados a 
su hija Catalina, con preferencia a su hermana María o a sus cinco hijos varones. 
La beata recoleta, sin otros nociones de gobierno que las que había observado en 
su abuela y tía, se aplicó a corregir y enderezar conductas eclesiásticas y laicas, 
y hacer justicia entre poderosos y débiles. El biógrafo se extiende  en relatar 
los castigos de asesinos, ladrones, proxenetas y cohechadores, al tiempo que 
atendía a las necesidades más perentorias del pueblo en momentos de carestía18. 
Las sentencias que dictaba, asesorada por un jurista de Alcalá, eran muy bien 
apreciadas en los recursos al Consejo Real. El marqués, a su regreso de Nápoles 
en 1580, encontró sus estados en orden, deudas pagadas, finanzas saneadas y 
dinero en caja, sin haber utilizado procedimientos abusivos en la venta de los 
oficios. No quiso pedir cuentas a su hija; pero ésta insistió en rendirlas con jura-
mento, y en restituir de su bolsillo los 8 reales que faltaban, antes de recibir el 
finiquito. Del aprecio en que el padre la tenía, es buena prueba su testamento, 
otorgado en Nápoles en 1579, por el que instituyó como albaceas y testamen-
tarios a la Marquesa su mujer, a D. Francisco su hijo, a Dña. Catalina «mi hija 
natural», y al P. Don Luis de Guzmán19. 

La muerte del padre en 1580 y de la tía María, con la que había vivido 
desde 1571, significó para la hija y sobrina la liberación de todos los compromi-
sos familiares y sociales. Nada le impedía ya decidir libremente su vida. Parecía 

17 El secretario Escobedo escribía a Felipe II: «El marqués...es un fuego, y tiene el punto de 
la vanidad subido en el último grado; es vidriosísimo y por esto peligroso de conservar» (CODOIN, 
XXVIII, 268). Más duro era D. Juan escribiendo a su hermanastra Dña. Margarita: «Esto no puede 
durar con este hombre, porque quiere tratar como dios, y sus partes son como de bestia» (cit. de G. 
MARAÑÓN, Obras completas, VII, 153). En un  momento de tensión, D. Juan le amenazó con el 
puñal. 

18 Una descripción de los estados de Mondéjar y Tendilla la dan las Relaciones topográficas 
de España, in Memorial Histórico Español, 42 (1903) 309-318 y 43 (1905) 59-88. Sobre las rentas, 
Helen NADER, Noble Income in Sixteenth-C. Castile: The Case of the Marquises of Mondéjar, 
1480-1580, The Economic History Review, 30 (1977), 411-428. En 1576 ascendía a 2.670.860 mar-
avedíes.

19 Especial amigo de la familia, como veremos. En Portugal y en España se había conser-
vado la costumbre de anteponer el Don a ciertos jesuitas de origen noble. La Congregación General 
de 1565, que eligió al P. Francisco de Borja, decidió – y a propuesta de uno de ellos, el P. Antonio 
de Córdoba, hermano del conde y luego duque de Feria – suprimir estos «dones,  no siendo del Espí-
ritu», como escribía el humilde P. Antonio al Vicario Borja (A. ASTRÁIN, Historia de la Asistencia 
de España, II, 224). 
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natural que se orientase hacia una orden religiosa observante, y a ello le invita-
ban algunas devotas amistades. Pero ella respondió siempre que no sentía esa 
vocación, y que deseaba permanecer bajo la dirección de su confesor jesuita. 
Ya en enero de 1573, la tía María había escrito al Vicario General (por muerte 
del P. Borja), P. Alfonso de Polanco, para recordarle y agradecerle la atención 
que había tenido el P. Francisco de traer a Alcalá al P. Guzmán. Ahora que 
éste había sido elegido para participar en la inminente Congregación General, 
llevaba encomendados los asuntos del colegio, y «otros negocios tocantes a mi 
sobrina... de los que depende su quietud y la mía». La carta de la sobrina, des-
tinada al futuro General, es sobremanera elocuente por la alta tensión espiritual 
con que está redactada. «Postrada a los pies de V. Pd., le suplico... por la sangre 
y por la cruz y muerte de Nr. Sr., sea servido de concederme esta merced (deja 
sin duda la explicación al P. Guzmán), porque mi necesidad es grande y tengo 
por único remedio della». Invoca los bienes espirituales que ha recibido de la 
Compañía y no de otros, y torna a suplicar «por quien Dios es, y por aquellas 
entrañas tan piadosas para con los pecadores, [le] conceda esta gracia, pues en 
ser cosa particular y por particular necesidad y cosa temporal, no será ley, ni 
tampoco abrir la puerta a otras personas, en quien no concurren las causas que 
en mí»20. Es evidente que se pide algo muy singular e irrepetible, lo que excluye 
la acostumbrada participación espiritual en las gracias y méritos de la Orden. 
Por si no quedara claro, la respuesta del nuevo General, P. Everardo Mercu-
riano, fechada el 29 de julio (había sido elegido el 23 de abril), no deja lugar a 
dudas: 

La carta de V.m. recibí, llena de tanta humildad y de tan fervientes peticiones, 
que apenas hay quien resista a quien tan bien sabe alegar su derecho, si el nuestro 
lo permitiera. Con el P. Luis de Guzmán he dado y tomado sobre ello. Él lleva la 
resolución, y V.m. confíe del Señor, a quien se ha entregado, que nunca le faltará, 
antes irá de cada día aumentando sus dones, y los recibidos hasta ahora tome por 
prendas de los que quedan por recibir21.  

La alusión a lo que «nuestro [derecho] no permite», no admite otra inter-
pretación. Se pedía una forma de agregación jurídica.

Cuatro días antes había aceptado el P. General la donación que la tía 
María había hecho en 1570 de 2.000 ducados de renta para el noviciado de 
Alcalá (por algún tiempo se pensó en abrirlo allí, para fomentar las vocaciones), 

20 Archivum Historicum Societatis Iesu [=ARSI], Hisp 118, f.168v.
21 ARSI, Ep Gen 1573, f.1b.
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otros 1.000 para el colegio y 500 para la casa de vacaciones de la comunidad 
alcalaína, Jesús del Monte, cerca de Loranca22.

De los años siguientes no he encontrado correspondencia. En febrero 
de 1580 fue elegido nuevo General, el napolitano (y por lo mismo, sujeto de la 
monarquía española) Claudio Aquaviva, hijo de los duques de Atri, que a los 
37 años de edad y poco más de 13 de vida religiosa, inauguraba el más largo 
generalato de la Orden, casi 34 años. En noviembre de 1585, escribe Catalina al 
nuevo General. Le informa que el P. Francisco de Borja había admitido su voto 
de obediencia a él y a los Generales sucesivos, y había señalado al P. Guzmán 
para que los representara. Ahora, en ausencia del Padre, le pide por consejo de 
su confesor que señale a otro con el mismo fin. El P. Aquaviva le responde que 
elija ella al que sea su confesor habitual23.

Dos años más tarde, escribe una larga carta, autógrafa como la de 15 años 
antes, pero con una grafía muy disminuida, sin duda por la vida de penitencia 
extrema que llevaba; sólo la firma conserva la misma energía24. En ella vuelve a 
exponerle los deseos que Dios le ha dado «de serville con perfección procurando 
de imitalle con cuanto posiblemente fuese»; especialmente «habrá un año que 
deseo romper con el mundo», y para ello poner en ejecución desde ese momento 
lo que dispone en su testamento, de dejar todos sus bienes, muebles e inmuebles, 
al colegio de Alcalá. No quiere reservarse más que una habitación en la casa 
familiar de la calle mayor de Alcalá25, el vestido que lleva puesto, algunos libri-
llos de devoción y una tarima de tablas para dormir. Morel-Fatio, que no hacía 
profesión de creyente, pondera con gran comprensión y respeto las penitencias 
extremadas que se imponía aquella mujer, en otro tiempo compendio de belleza 
y gracia; «en el andar era tan graciosa, tan serena y derecha», comenta el bió-
grafo P. Rodríguez, que su tío-abuelo, el gran humanista D. Diego Hurtado de 
Mendoza, «la solía decir que parecía comía asadores, según andaba de derecha». 
La ruina inesperada de sus más puras ilusiones juveniles le llevó a practicar 
una panoplia de mortificaciones y privaciones, que difícilmente podrían llevarse 
más allá. Morel-Fatio, al detallarlas, insinúa que la veneración y el agradeci-
miento del biógrafo jesuita podría haber puesto un punto de exageración en 

22 ASTRÁIN, Historia, 3, 25-27.
23 ARSI, Hisp 131, f.46rv.
24 ARSI,  Hisp 134,  f.60rv.
25 J. HIDALGO OGÁYAR, Residencias de los Mendoza en Alcalá de Henares, in Indaga-

ción, 4 (1999) 173-183; El patronazgo de los Mondéjar en Alcalá de Henares, reflejo del llevado 
a cabo en la corte de Felipe II, in El arte en las cortes de Carlos V y Felipe II, Madrid, 1999, 419-
430;  Los Mendoza y Alcalá de Henares. Su patronazgo durante los siglos XVI y XVII, Alcalá, 2002, 
45-53.
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la continuidad de una vida, apenas creíble en una joven delicada y educada en 
el refinamiento de su casta. Pero las cartas del P. Aquaviva demuestran, como 
veremos, que el General veía un obstáculo, antes que una recomendación, en la 
extremosidad de esas prácticas. 

Pensando en su futuro y supuesta la obtención de lo que pedía, Catalina 
se proponía servir en un hospital de mujeres, sustentándose con su trabajo o con 
lo poco –pan y agua– que esperaba le sirvieran del colegio, situado enfrente al 
otro lado de la calle; viviría en compañía de las mujeres que hasta entonces le 
habían servido y cuyo futuro quedaba asegurado por su testamento; todo bajo la 
obediencia del Rector del colegio.

A continuación se esfuerza por deshacer las objeciones que se podían 
poner a sus propósitos: dudas sobre su perseverancia con tal rigor de penitencia; 
su rechazo de la vida conventual, por no creerse con vocación para ello, y por 
la paz, quietud y doctrina que había encontrado en los jesuitas; las resistencias 
de sus hermanos, a quienes esperaba convencer con la prueba del desinterés de 
su vida26: 

«y lo que más siento es no digan ellos que los que quisieren injuriar la Compañía, 
que como soy mujer y sé tan poco, me han engañado y persuadido los de la Com-
pañía para tomarme la hacienda. [...] El rigor de la vida y el alegría y contento, 
que confio en Dios en aquel estado me daría, sería incluso desengaño, y junta-
mente con esto podré yo misma satisfacer, si fuese menester, con juramento. Y 
con esto, aunque se levante alguna grita contra la Compañía, luego se sosegará, y 
a cabo de tres días no habrá quien se acuerde de mí».

Indudablemente, esta probable acusación tenía que pesar en la delibe-
ración del P. Aquaviva. Lo que más teme es la fama inconsiderada de santidad 
con que la adornarían los que se pagan de exterioridades. Por todo ello, suplica 
humildemente le diga lo que debe hacer. 

Por fin, en junio de 1599, el P. General, después de considerar, consultar 
y encomendar a Dios «su negocio como si fuera propio mío», decide que 

en ninguna manera puedo inclinarme a creer que convenga lo que V. S. con buen 
celo pretende, y menos aconsejarlo ni de mi parte consentir que se haga;

y sigue ponderando el mérito de la obediencia. En la carta simultánea al Pro-
vincial, Hernando  Lucero, le comunica la decisión, suavizada con la concesión 

26 Años atrás les había reclamado judicialmente los pagos no efectuados de la dote que le 
había dejado su abuela, el salario de los cinco años de administración de la casa paterna, los alimen-
tos futuros que su padre tenía obligación de darle; G. IBÁÑEZ DE SEGOVIA, «Historia de la Casa 
de Mondéjar», L. V, cap. 34, en AHN Madrid, leg. 36-II, Jes.
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de algo conforme a sus deseos, es decir, que pueda hacer voto de pobreza, pero 
conservando la administración de sus bienes para atender a sus necesidades dia-
rias, al modo como lo hacen los religiosos que llegan al episcopado. No era todo 
lo que ella pedía, y por eso el General pide al P. Lucero que «la haga capaz con 
las buenas razones que le pareciere». Entre ellas estaba la de buscar la voluntad 
de Dios haciendo los Ejercicios espirituales, lo que recuerda el General en los 
meses siguientes. 

Pero Doña Catalina no se contentó con esa media concesión, y seguía 
insistiendo. Buscaba los más autorizados valedores, y por una carta del General 
del 11 de noviembre al célebre teólogo de Alcalá, P. Gabriel Vázquez, nos ente-
ramos de que éste le había escrito, ponderando «lo mucho que importa se le dé 
satisfacción en lo que tanto desea». También deseaba darla el General, y sentía 
mucho que las razones le obligaran a faltar en ello. «Veremos y consultaremos 
de nuevo este particular». Al P. Francisco Benavides (que meses antes había 
cesado como consultor provincial) repite que «tornaremos a ver y consultar su 
petición», y aplicará algunas misas para obtener más luz del Señor.

Por fin, la solución definitiva se da por carta del 2 de mayo de 1600. 
Catalina había escrito el 8 de marzo –carta no encontrada– manifestando «el 
desconsuelo que nuestra resolución le ha dado»; en consecuencia 

me ha parecido finalmente que se haga lo que V.S. manda, como lo escribo al 
P. Provincial, a quien me remito, pues como más cercano podrá mejor –y con 
más gusto de V.S.– disponer todos los particulares que para la ejecución fueren 
convenientes. 

El día anterior está fechada la carta al Provincial, a la que se añadió esta 
nota:

Hemos visto lo que la Sra. Doña Catalina escribe, y las razones que V.R. y el P. 
Hojeda [Visitador de Toledo] alegan para que se le conceda lo que pide, y aunque 
todas son buenas, la principal es que se debe dar a esta señora el consuelo y satis-
facción que pide. Yo la escribo que se concede todo lo que pide, y que en la eje-
cución me remito a V.R. Será bien que por ser el negocio grave, nuevo, y  tocar a 
tan cualificada persona, lo consulte bien con los que le parecieren a propósito, de 
manera que se haga con el modo más conveniente a todos, y advierta que aunque 
esa señora con el voto de pobreza se haya de desapropiar, será menester que el 
voto de obediencia la haga pasar por lo que se le ordenare, pues es claro que no 
converná dejarlo a su elección, pues ella querrá vivir con extrema pobreza. Y esto 
no se debe permitir, sino que V.R. y esos Padres con su prudencia pongan la cosa 
en una tal mediocridad, que para ella, para el crédito de la Compañía y para la 
edificación de los demás sea conveniente.
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Estos  son los datos esenciales que se pueden extraer del registro de las 
cartas de los  PP. Generales. En varias ocasiones nos hemos encontrado con alu-
siones a cartas de ambas partes, de las que no podemos saber si se han perdido o 
se encuentran en archivos o fondos de difícil acceso. Pienso especialmente en la 
sección De Instituto del ARSI, en el que quizá se hayan reunido en un apartado 
especial, junto con los pareceres de los asistentes y consultores del General. El 
actual inventario-guía de esta sección no orienta suficientemente para el estudio 
de un caso determinado, y se necesitaría una investigación prolongada. Provi-
sionalmente, trataré de formular algunas conclusiones. 

Es indudable que tanto Isabel Roser y sus compañeras como la princesa 
Juana pertenecieron jurídicamente durante cierto tiempo o de algún modo a la 
Compañía; creo que a fortiori se puede decir otro tanto y más de Catalina de 
Mendoza. Notemos que a la princesa se le había impuesto la condición, supuesto 
que «con privilegio tan especial y sola es admitida en la Compañía, tenga su 
admisión debajo de sigilo de secreto y como en confesión; porque, sabiéndose, 
no fuese ejemplo para que otra persona tal diese molestia a la Compañía por tal 
admisión». 

Por el contrario, acto que se realizó en la fiesta de S. Juan Bautista de 
1600, lo describe el primer biógrafo, P. Francisco Rodríguez, y más tarde el 
P. Ezquerra, sin ambigüedad alguna. Celebró la santa Misa el P. Provincial, 
Hernando Lucero, con asistencia de las autoridades del colegio y sin duda la 
comunidad, y de las damas más relacionadas con la Compañía, como la duquesa 
de Gandía, la marquesa de Camarasa (fundadora de dos colegios y poco después 
del noviciado de Madrid), y damas de la familia Mendoza. Antes de recibir la 
sagrada comunión, Catalina pronunció la fórmula siguiente:

Dios mío y Señor mío y mi bien todo, yo Catalina, aunque indigna sierva vuestra, 
con deseo de serviros y agradaros, en presencia de la Virgen Nuestra Señora y de 
toda la Corte celestial, hago voto y prometo  a vuestra divina Magestad, perpetua 
castidad, pobreza y obediencia al Reverendo Padre Claudio Aquaviva, Prepósito 
General de la Compañía de Jesús, y al muy R. P. Hernando Lucero, Provincial, 
y a todos los que sucedieren en su lugar, y suplico humildemente a vuestra infi-
nita bondad reciba este sacrificio en olor de suavidad; y como me habéis hecho 
merced de darme gracia para lo desear y hacer, me la hagáis de darmela muy 
abundante para que lo cumpla y guarde muy a gloria y honra de vuestro santísimo 
Nombre. Fecha en Alcalá, a 24 de Junio de 1600.

Dio el papel al celebrante y recibió la sagrada comunión.
La fórmula y el rito fueron los señalados en las Constituciones ignacia-

nas [537] para los coadjutores no sacerdotes; pero las efusiones de piedad se 
tomaron de la fórmula de los votos simples. Cuando no es el General en persona 
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el que los recibe, sólo se menciona al que lo representa. No puede saberse si fue 
una añadidura del historiador.            

A la hermana Catalina le quedaban 19 meses y 21 días de vida terrena. 
Sus sentimientos de gratitud y amor rebosan en el largo soliloquio que el P. 
Ezquerra copió del original27. Días después, el Provincial Lucero, señalado por 
el General como director y responsable de la obra, y el Rector del colegio, P. 
Nicolás de Almazán «pusieron en consulta la planta de la [nueva] iglesia, que 
conforme a la voluntad de la señora doña Catalina se había de hacer; y hubo 
sobre ello varios pareceres, excusándose la señora de dar el suyo, por su rara 
modestia, remitiéndolo todo al parecer de los Padres». Se enviaron a Roma los 
diversos proyectos, y el P. General aprobó el que se ejecutó y hoy se ve.

A todos pareció cosa excesiva en grandeza y costa, respecto del pueblo, lugar y 
sitio, y del empeño y necesidad del colegio [...]. Solo el P. Lucero amparaba y 
defendía la elección de la planta, con prudentes razones, fundadas en las no poco 
ciertas esperanzas de la grandeza, a que con el favor de Dios ha de llegar este 
colegio a largos años; pues en tan pocos, se había maravillosamente aumentado; 
de manera que habiendo comenzado con tan pocos sujetos y hacienda, que para 
el sustento de ellos de una semana les bastaba una asadura, que traían del rastro; 
ya por la bondad de Dios pasaban de setenta [...] y no con la descomodidad  del 
patio de mata-perros, sino en casa, aunque estrecha, suficiente. [...] Comenzóse 
el edificio a 15 de marzo de 1602, y puso solemnemente la primera piedra el P. 
Lucero, sábado 23 del mismo mes y año [...] y debajo de ella todo género de 
monedas de oro y plata, y está por fundamento de la columna del colateral del 
lado de la epístola28.
      
Catalina había muerto, tras larga y dolorosa agonía, soportada con inal-

terable paciencia, el 15 de febrero. Le dió la extremaunción el que sería su bió-
grafo, P. Francisco Rodríguez. Durante las 24 horas siguientes, todo el pueblo 
acudió a venerarla y pudo admirar la blancura y color natural de su rostro. En el 
entierro se hizo presente cuanto de representativo había en la ciudad: autorida-
des eclesiásticas, civiles, universitarias, órdenes religiosas, cofradías piadosas. 
Fue sepultada junto a su tía al lado derecho del altar mayor; en 1620 se traslada-
ron ambos despojos a la iglesia nueva, en la capilla mayor, sobre la puerta que 
da paso a la capilla de las Sagradas Formas29.

27 Historia, f.23r-27v.
28 Historia, f.5rv.
29 Más detalles sobre los testamentos de tía y sobrina, y condiciones para su entierro, en J. 

HIDALGO, El patronazgo de los Mondéjar..., cf. n.25. 
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Em 1609, no ano da beatificação de Inácio de Loyola, publicou-se em 
Roma uma vida figurada do fundador da Companhia baseada na biografia do 
P. Pedro de Ribadeneyra e composta de setenta e nove gravuras mais um fron-
tispício, obras de Rubens, autor de algumas das composições, e de Jean Bap-
tiste Barbé (cerca de 1578-1649), o provável gravador de todas elas1. Primeira 
grande sistematização iconográfica da vida de Inácio, após as Vitae em folhas 
avulsas de Thomas de Leu (Paris, 1590) e de Francesco Villamena (Roma, 1600) 
e depois da série mais modesta (doze gravuras) de Hieronymus Wierx (Vita B. 
P. Ignatii de Loyola Fundatoris Societatis Iesu, Antuérpia, cerca de 1609), o 
livro de 1609 constitui um marco importante na arte jesuíta, vindo a servir de 
modelo para inúmeras representações da vida do santo em diversas partes do 
mundo católico. 

Preparada nos anos imediatamente anteriores à beatificação, é lógico que 
o motivo principal do frontispício da Vita Rubens-Barbé seja um altar com a 
efígie de Inácio no topo e ao centro, dado que a obra celebra precisamente a 
subida aos altares do fundador da Companhia (Fig. 1). Inácio de Loyola encon-
tra-se porém acompanhado de retratos de outros jesuítas, com as respectivas 
identificações precedidas da inicial B, o que transforma todos os retratados em 

1 Vita Beati P. Ignatii Loiolae Societatis Iesu Fundatoris, Roma, 1609. Existe uma repro-
dução fac-similada desta obra (P. P. Rubens e J.B. Barbé, Vida de San Ignacio de Loyola en Imágenes, 
com estudo preliminar de Antonio M. NAVAS GUTIÉRREZ, Granada, 1992). Para a iconografia de 
Santo Inácio ver Ursula KÖNIG-NORDHOFF, Ignatius von Loyola. Studien zur Entwicklung einer 
neuen Heiligen-Ikonographie im Rahmen einer Kanonisationskampagne um 1600, Berlim, 1982.

2 Para uma breve descrição da gravura ver Julius S. HELD, ed., Rubens and the book. 
Title pages by Peter Paul Rubens, Williamstown, Massachusetts, Chapin Library, 1977, cat. no. 49, 
171-172.
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Fig. 1. Jean Baptiste Barbé por desenho de Rubens, Frontispício de Vita Beati P. Ignatii 
Loiolae Societatis Iesu Fundatoris, Roma, 1609, gravura a buril.
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beatos2. Na realidade, de todos os religiosos representados apenas dois, Luís 
Gonzaga e Estanislau Kostka, haviam sido anteriormente beatificados em 1605. 
Os outros, e nem todos, sê-lo-ão mais tarde, a começar por Francisco Xavier, 
colocado por debaixo de Inácio, com ele canonizado em 1622, mas beatificado 
somente em 1619. Os restantes, dos que se encontram individualmente repre-
sentados, só parecem haver sido até hoje beatificados Rodolfo Acquaviva (em 
1893), Jacques Salès e Guillaume Saultemouche (em 1926), e Edmund Cam-
pion (em 1886, canonizado em 1970). Abraham de Georgiis tem o título de 
Venerável, enquanto Antonio Criminali, o primeiro mártir da Companhia, ape-
nas o de Servo de Deus.

Na parte inferior da composição, em duas tarjas colocadas lateralmente 
e em relevos fingidos na base do altar, aparecem grupos de mártires da Ingla-
terra, à esquerda (PLURES IN ANGLIA, indica a inscrição), da Índia à direita 
(PLURES IN INDIA). Nas bases das colunas, os mártires do Japão e da Flórida 
e, ao centro, os quarenta supliciados do Brasil de 1570, beatificados em 1854. 
Goto, Miki e Kisai, os três crucificados do Japão, foram beatificados em 1627 e 
canonizados em 1862. O altar dos Jesuítas está pois adornado com uma galeria 
de santos homens, principalmente mártires, as «rosas e os lírios» de que fala 
a filactéria segura por cima do frontão por dois putti sorridentes: FLORIBUS 
EIUS NEC ROSAE NEC LILIA DESUNT. 

Este resumo-programa de Flos sanctorum inaciano anuncia uma nova 
política iconográfica por parte da Companhia. Até então os templos da Ordem, 
para além evidentemente dos temas marianos e cristológicos, centrais na espi-
ritualidade do novo instituto, haviam privilegiado a representação de mártires, 
tanto os da Igreja primitiva como os mais recentes da própria instituição. A partir 
de agora, celebram-se as principais figuras da Ordem que por vezes se combi-
nam com os mencionados temas em programas de enaltecimento e de propa-
ganda da Ordem.  

Neste breve estudo, tratarei de apresentar alguns exemplos que me pare-
cem significativos da estratégia iconográfica dos jesuítas na Assistência de Por-
tugal, tectos, fachadas de igreja, uma obra de arte total (a sacristia de Salvador), 
para me dedicar com algum pormenor a uma série inaciana que muitos proble-
mas tem levantado, a da sacristia de S. Roque atribuída ao Cabrinha.

Dois tectos

Dois tectos pintados ilustram, no âmbito português, as duas concepções 
programáticas de que falei no começo deste estudo, o da nave de S. Roque, em 
Lisboa, e o do seminário de Santarém. O primeiro, atribuído a Francisco Vene-
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gas e a Amaro do Vale, pintado entre os finais do século XVI e os começos do 
seguinte, «representa», nas palavras do cronista Baltazar Teles, «outra grande 
igreja de três naves, feita toda de madeira e fundada sobre o templo de S. Roque 
[…], mostrando-nos vários passos da Sagrada Escritura e representando-nos à 
vista quatro arcos também fingidos que parece sustentam o mesmo tecto, e entre 
eles se vê uns zimbórios abertos e umas cúpulas também representadas que com 
um alegre engano festejam os olhos ver-se enleados» (Fig. 2)3. A novidade da 
obra no meio lisboeta foi total, levando a S. Roque «notável concurso de curio-

sos», segundo o mesmo 
cronista. O tema princi-
pal da decoração, a Exal-
tação da Santa Cruz e dos 
Instrumentos da Paixão, 
representa-se no tramo 
central do tecto, uma 
composição frontal que 
interpela directamente o 
espectador. Anjos, anjin-
hos e querubins esvoaçam 
à roda da Cruz, mostrando 
ao espectador (ou ao fiel) 
os instrumentos da Paixão, 
a Santa Túnica, os cravos, 
a vara com a esponja e a 
lança. 

O programa com-
preende ainda uma série 
de quadros fingidos dis-
postos sobre a cimalha a 
toda a volta do tecto, nove 
do lado esquerdo e outros 
tantos do lado oposto, 
com outros dois aos topos, 
fazendo um total de vin-

3 Balthazar TELLES, Cronica da Companhia de Jesu da Província de Portugal, Lisboa, 
1947, vol. 2, 111. O tecto de S. Roque foi recentemente estudado por Joaquim Oliveira CAETANO, 
O tecto de São Roque, in O tecto de São Roque. História, conservação e restauro, Lisboa, 2002, 
13-39; J. Caetano estuda e discute autorias e intervenções, cronologias e a iconografia do programa 
(agradeço ao autor a gentileza do envio deste trabalho).

Fig. 2. Francisco Venegas e Amaro do Vale, Exaltação 
da Santa Cruz, tecto da Igreja de S. Roque (porme-
nor), Lisboa, cerca de 1588-1612 (foto do autor).
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te. Os quadros, «vários passos da Sagrada Escritura», segundo Baltazar Teles, 
agrupam-se em trios (um de maiores dimensões flanqueado por duas grisalhas), 
como que fazendo eco à própria divisão do tecto, reflexo por sua vez, sem dúvi-
da, da estrutura trinitária da Divindade. Assim, no tramo central encontra-se, à 
esquerda, a Multiplicação dos Pães e dos Peixes e, em frente, a Ceia em Emaús, 
e no primeiro tramo, Abraão e Melquisedeque e a Apanha do Maná. No último 
tramo, junto à capela-mor, vemos o Sacrifício de Isaac e a Páscoa Judia. Enfim, 
nas extremidades do eixo central, por cima do coro e da capela-mor, encontra-se 
Cristo em Casa de Marta e Maria e a Última Ceia ou talvez mais propriamente, 
a Instituição da Eucaristia. As grisalhas representam diferentes episódios do 
Antigo Testamento a que a teologia cristã atribuiu um simbolismo eucarístico 
(as Uvas da Terra Prometida, etc.). 

Dos vinte quadros fingidos, apenas quatro representam histórias de Jesus 
(Ceia, Marta e Maria, Multiplicação dos Pães e dos Peixes, Ceia em Emaús); 
estes quadros estão dispostos de tal maneira que as trajectórias que levam de 
um ao que lhe está fronteiro se cruzam no centro da nave de S. Roque, espécie 
de eco virtual ao tema principal da decoração. No jogo das relações entre estas 
histórias e os passos do Antigo Testamento dos tramos primeiro e terceiro e 
das grisalhas, repetem-se, até na própria estrutura tríptica, as correspondências 
tipológicas dos velhos incunábulos quatrocentistas, a Biblia Pauperum e o Spe-
culum humanae Salvationis. Apelando para a doutrina tipológica, o programa do 
tecto, centrado no papel redentor da Paixão, tem assim um sentido fundamen-
talmente eucarístico.

O carácter propriamente jesuíta da decoração provém, não do tecto em si, 
mas das relações que ele estabelece com outras obras na igreja. Ao Santo Sangue 
evocado nas histórias do tecto responde de facto a célebre colecção de relíquias, 
entre as quais avultam as que foram doadas por D. Juan de Borja. Desta feita, 
porém, já não se trata de representações simbólicas, mas sim de restos concretos 
de sacrifícios pautados pelo exemplo crístico. As relíquias de D. Juan de Borja 
chegaram a S. Roque em 1587, celebrando-se no ano seguinte faustosamente o 
seu recebimento. Ora, foi nesse mesmo ano de 1588 que Juan de Borja levou de 
Lisboa para Madrid os três projectos de decoração do tecto, para que D. Filipe I 
se pronunciasse sobre o programa definitivo4. Dada a importância das relíquias 
no sistema mental da Contra Reforma, de D. Filipe I e dos Jesuítas, quer-me 
parecer que a decoração do tecto de S. Roque e a distribuição da colecção de 
D. Juan de Borja em diversos altares do templo integraram um mesmo desígnio 

4 J. O. CAETANO, O tecto de São Roque, 2002.
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programático. O tecto justifica 
a nível superior e simbólico, a 
presença das sagradas relíquias 
no templo lisboeta – e a sua 
eficácia. Entre elas encontram-
se espinhos da Coroa de Jesus 
Cristo, fragmentos do Santo 
Lenho e da toalha da mesa da 
Última Ceia, temas, como se 
viu, representados no tecto5… 

Voltando à problemática 
evocada no começo deste texto, 
é de notar que nem o tecto nem 
os relicários evocam figuras 
coevas ou recentes. Nisso, a 
decoração de S. Roque é típica 
da fase anterior ao período das 
campanhas de canonização e de 
glorificação da Companhia. 

Quando, mais de um 
século após S. Roque, por 
volta de 1728-1729, António 
Machado Sapeiro pinta o tecto 
da igreja da Companhia de 
Santarém, actual Seminário, a 
tradição iconográfica da Com-
panhia havia-se radicalmente 
transformado (Fig. 3). O tecto 
de Santarém ocupa aliás na tra-
dição portuguesa deste tipo de 
obras um lugar singular, menos 
preocupado com a tridimensio-
nalidade, com o trompe l’œil, 
antes optando por uma estru-
tura onde os elementos arqui-

5 Nuno VASSALLO E SILVA, Breve Historial do Santuário das Relíquias de S. Roque, in 
Esplendor e Devoção. Os Relicários de S. Roque, Lisboa, 1998, 13-14.

Fig. 3. António Machado Sapeiro, Tecto 
da antiga Igreja da Companhia de Jesus, 

actual Seminário, Santarém, 
cerca de 1728-1729 (foto do autor).
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tectónicos, sem grande relevo ou volume, 
funcionam ao fim e ao cabo como ricos 
encaixilhamentos planiformes para as 
histórias. Estas distribuem-se numa série 
de «aberturas» para o exterior, uma de 
grandes dimensões ao centro (Fig. 4, A), 
oito nos lados estreitos do tecto, quatro 
do lado da entrada e outras tantas no lado 
oposto (Fig. 4, 1-8). Enfim, quatro tarjas 
nos extremos dos eixos principais contêm 
retratos de santos jesuítas (Fig. 4, 9-12). 

A divisão tripartida que tanto su-
cesso teve na decoração de tectos no mun-
do português6, mantém-se em Santarém, 
sem o carácter arquitectural de outros 
exemplos, e diferentemente proporciona-
da, sendo mais reduzidos os tramos dos 
extremos. O programa é agora essencial-
mente mariano, com o Triunfo da Ima-
culada Conceição ao centro (Fig. 4, letra 
A). A Virgem está de pé sobre o globo 
terrestre, no qual está enrolada a serpente 
maléfica com a maçã na boca, por cima 
do crescente da Lua. A serpente com a 
maçã na boca envolvendo o globo terres-
tre aparece em outras obras portuguesas 
como, por exemplo, a gravura de Lucas 
Vorsterman II, A Virgem da Conceição 
Protectora da Restauração, de cerca de 
1648, ou a medalha comemorativa da 
declaração da Conceição como padroeira 

6 Sobre a origem emiliana deste esquema tripartido ver, entre os seus diversos trabalhos, 
Giuseppina RAGGI, A Longa deriva da ilusão: o pintor António Telles e o tecto da capela-mor de 
São Bento em Olinda no contexto da pintura de perspectiva no Nordeste brasileiro, in V Colóquio 
Luso-Brasileiro de História de Arte. A arte no mundo português dos séculos XVI-XVII-XVIII, Faro, 
Universidade do Algarve, 2002, 383-403; e Il viaggio delle forme: la diffusione della quadratura 
nel mondo portoghese del Settecento, in Fauzia FARNETTI y Deanna LENZI (ed.), L’architettura 
dell’inganno. Quadraturismo e grande decorazione nella pittura di età barocca, Florença, 2004, 
161-174.

Fig. 4. Esquema iconográfico do tecto 
da Igreja do Seminário de Santarém 

(desenho de Sergio del Pozo).
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de Portugal, que data de 1648-16507. À volta da Virgem, anjinhos e anjos com os 
símbolos marianos, o Poço de Águas Vivas, a Torre de David, a Fonte, o Espelho, 
uma estrela, etc. Por cima do quadro principal, numa pequena abertura circular 
encaixilhada na mesma grinalda (Fig. 4, a), um anjinho com os três cravos e com 
um escudo com as iniciais IHS, cifra do Filho de Deus e emblema da Compan-
hia, parece a única referência à Paixão; no medalhão correspondente aos pés do 
quadro principal, outro anjinho com o emblema de Maria (letra b). Nas extremi-
dades da composição, quatro pré-figurações da Virgem, heroínas do Antigo Tes-
tamento que contribuíram para a salvação do povo de Israel, Jael matando Sísara 
(Fig. 4, número 4), Ester e Assuero (número 3), Débora na Batalha de Tabor 
(número 1), Judite e Holofernes (número 2). Nos cantos, eco sem dúvida do pro-
grama de Andrea Pozzo no tecto de Santo Inácio de Roma, as personificações 
das Quatro Partes do Mundo, a América (número 8), a África (número 7), a Eu-
ropa (número 5) e a Ásia (número 6), os quatro continentes onde a Companhia 
exerceu o seu apostolado e onde por conseguinte propagou o culto imaculista, 
fundamental devoção da Ordem, como se sabe. Nas extremidades dos eixos lon-
gitudinal e transversal, enfim (correspondendo portanto aos episódios crísticos 
do tecto de S. Roque), agrupados dois a dois, os canonizados em 1622, Inácio 
(número 9) e Xavier (número 10), e Francisco de Borja (canonizado em 1671, 
número 11) e Estanislau Kostka (número 12), santo em 1726, nos anos anterio-
res à decoração. O tecto de Santarém celebra portanto os principais santos da 
Ordem, associando-os ao triunfo universal da Imaculada Conceição.

Duas fachadas

Naturalmente, cedo começou a Companhia a colocar estátuas de san-
tos nas frontarias dos seus templos. Tal parece ter acontecido logo no Gesù de 
Roma, cuja fachada, terminada por Giacomo della Porta em 15778, comporta 
quatro nichos para estátuas. Só mais tarde, porém, no século XVII, mas em 
data imprecisa9, um desconhecido escultor, «non molto valente», segundo Pio 
Pecchiai, ali colocou as estátuas de Santo Inácio e de S. Francisco Xavier. O es-
quema será evidentemente repetido e são incontáveis os templos inacianos com 
frontarias assim decoradas, variando minimamente os santos representados: 

7 Ilustrações em Luís de Moura SOBRAL, Do Sentido das Imagens, Lisboa, 1996, figs. 
142 e 143.

8 Pio PECHIAI, Il Gesù di Roma, Roma, 1952, 229.
9 PECHIAI, Il Gesù di Roma, Roma, 1952, 234.
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quatro no Colégio do Funchal, por exemplo (Inácio, Francisco Xavier, Fran-
cisco de Borja, Estanislau, de cerca de 1750), três em Salvador da Baía (Inácio, 
Francisco Xavier, Francisco de Borja, de 1746). 

Duas frontarias merecem porém especial referência, a do Colégio de 
Santarém e a de S. Paulo de Macau.

A fachada de Santarém, desenhada por Mateus do Couto, tio, em 164810, 
mas só terminada em 1676 (data inscrita na fachada), é uma curiosa estrutura 
que combina estátuas, inscrições em tarjas e relevos, algo partilhando do didac-
tismo de certas imagens consideradas como tipicamente jesuítas, cujo exemplo 
paradigmático são as Evangelicae Historiae Imagines do padre Nadal (Fig. 5). 
A fachada divide-se em três 
registos e um coroamento e, 
lateralmente, em cinco cor-
pos separados por pilastras. 
No corpo central, colocou-se 
por cima da entrada um edí-
culo com o monograma IHS, 
com a cruz a sair da travessa 
do H e os três cravos na parte 
inferior, emblema tradicional 
da Companhia. Ao centro do 
remate, entre as aletas, num 
nicho fechado por grades e 
portas de vidro, a estátua da 
Imaculada Conceição, devi-
damente identificada por ins-
crições litânicas, ELECTA 
UT SOL (na parte superior do 
frontão) e TOTA PULCHRA 
EST AMICA MEA ET MA-
CULA NON EST IN TE, 
repartida em duas tarjas por 
cima das janelas do segundo 
e quarto corpos. No primeiro 
registo, à esquerda e à direita, 

10 Fausto Sanches MARTINS, A Arquitectura dos Jesuítas em Portugal nos séculos XVI-
XVIII. Critérios, Articulação Espacial e Intérpretes do Modo Nostro, in Portugal Brasil Brasil 
Portugal. Duas faces de uma realidade artística, Lisboa, 2000, 34.

Fig. 5. Mateus do Couto, tio, Fachada da Igreja da 
Companhia de Jesus, actual Seminário, Santarém, 

terminada em 1676 (foto do autor).
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os Santos Inácio e Xavier e, no terceiro, Francisco de Borja e Luís Gonzaga. A 
frontaria anuncia por conseguinte o programa pintado do tecto, tendo neste S. 
Estanislau Kostka substituído Luís Gonzaga, canonizados aliás ambos em 1726. 
Na fachada e no tecto de Santarém celebram-se assim todos os jesuítas que até 
à data haviam sido canonizados.

Mais complexa, iconograficamente mais rica e também mais explicita-
mente didáctica e militante é sem dúvida a fachada da igreja de S. Paulo de 
Macau, sobre a qual muito se tem escrito (Fig. 6). Tem-se considerado que, 
utilizando na sua decoração elementos sincréticos quando não declaradamente 

Fig. 6. Fachada da Igreja de S. Paulo (pormenor dos três andares superiores), 1637-
1644, Macau (foto do Instituto Cultural da Região Administrativa Especial de Macau).
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orientais, a frontaria de Macau é um reflexo do novo método missionário prati-
cado pela Companhia no Oriente, que se designou por «adaptação». Esta inter-
pretação não é totalmente convincente. Que a frontaria de Macau é uma obra 
singular e talvez única quer no espaço artístico português quer na arte dos ina-
cianos em geral, não se pode obviamente negar. Esta singularidade resulta no 
entanto, a meu ver, do partido decorativo que se escolheu, mais próprio das artes 
gráficas do que da tradição decorativa monumental. Nisso os Jesuítas afirmaram 
uma das suas caracterísitcas fundamentais, o primado da significação nas obras 
de arte, a importância da doutrinação. 

A igreja foi desenhada por Carlo Spínola (1565-1622), um dos mártires 
do Japão, tendo sido a frontaria terminada em 1637 e a decoração escultórica em 
1644, segundo cronologia proposta por Gomes dos Santos11. A igreja está dedi-
cada à Nossa Senhora da Assunção, embora o P. António Cardim tenha afirmado 
que em 1640 já se encontrava colocada na frontaria a estátua «da Conceição» 
fundida em bronze12. Seja como for, o carácter mariano do templo é manifesto, 
já pela inscrição MATER DEI por cima da entrada principal, já pelo próprio 
sentido da decoração. A fachada divide-se em dois andares e um monumental 
remate composto, por sua vez, de dois registos e um frontão triangular. As ordens 
sobrepõem-se à estrutura mural, imprimindo à composição, pela abundância e 
densidade dos principais elementos (trinta colunas e dez obeliscos) uma ines-
perada verticalidade, verticalidade esta rigorosamente conforme ao programa 
iconográfico, como se verá. Jónicas de fustes lisos e coríntias nos dois primeiros 
andares, compósitas nos dois registos do remate, as colunas formam três corpos 
verticais correspondendo às entradas e seis inercolúnios, reservados, a partir do 
segundo registo, para os relevos e nichos com estátuas. 

No primeiro registo, vêem-se por cima das entradas laterais os emblemas 
da Companhia e, por cima do portal principal, como já se disse, a designação do 
orago (MATER DEI). A parte figurada do programa reservou-se para o segundo 
andar da frontaria e para o remate. Aos lados do vão central, por cima da entrada, 
vêem-se as estátuas dos dois jesuítas canonizados à data da construção, Inácio 
de Loyola e Francisco Xavier; nos nichos das extremidades, os (na altura) bea-
tos Francisco de Borja e Luís Gonzaga – os mesmos que em Santarém. Ao cen-
tro do terceiro registo, a estátua da Virgem e, por cima dela, a do Menino Jesus 
com o globo terrestre nas mãos, encontrando-se ao centro do frontão triangular, 

11 Domingos Maurício Gomes dos SANTOS, Macau, Primeira Universidade Ocidental do 
Extremo Oriente, in Revista de Cultura. Instituto Cultural de Macau, 21 (1994), 10.

12 Gonçalo COUCEIRO, Igreja de S. Paulo - Fortaleza do Monte, St. Paul’s Church - For-
tress of the Monte, Macau, 1990, 18.
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igualmente em bronze, a pomba do Espírito Santo. Estes elementos imprimem 
ao eixo central da composição uma óbvia hierarquização, enunciando ao mesmo 
tempo os temas do respectivo programa iconográfico: o Menino Jesus Salvator 
Mundi, a Madre de Deus e a própria Companhia de Jesus. 

Com inscrições em latim e em chinês combinadas com relevos de cunho 
alegórico, a frontaria tem a aparência de uma dessas gravuras explicativas tão do 
gosto da époa e tão utilizadas pelos Jesuítas. Comparemo-la por exemplo com 
a Virgem Imaculada de Cornelis Cort, de 1567, que, quase de certeza, esteve 

entre as mãos dos autores 
da obra macaense (Fig. 
7). Ao alto, aos lados de 
Deus Padre, à esquerda e 
à direita, como em Macau, 
o sol e a lua, símbolos ma-
rianos tradicionais oriun-
dos do Cântico dos Cânti-
cos, amplamente difundi-
dos pelas Litanias (ou La-
dainhas) da Virgem (Electa 
ut sol, Pulchra ut luna), 
elementos que, em Ma-
cau, foram curiosamente 
interpretados como repre-
sentações dos «princípios 
masculino e feminino da 
Criação». O andar imedia-
tamente abaixo do frontão 
evoca um tema corrente 
na época e da particular 
devoção da Companhia13, 
o Menino Jesus Salva-
dor do Mundo (estátua 
de bronze) acompanhado 
pelos instrumentos da 
Paixão: anjos com a Cruz 

Fig. 7. Cornelis Cort, Virgem da Imaculada 
Conceição, 1567, gravura a buril.

13 Veja-se a tela com este tema, atribuída com hesitação a Fernão Gomes e provavelmente 
inspirada num modelo de Hieronymus Wierix, em S. Roque de Lisboa (Joaquim Oliveira CAE-
TANO, Pintura. Colecção de Pintura da Misericórdia de Lisboa. Século XVI ao Século XX. Tomo I 
(1520-1700), Lisboa, 1998, n.º 27).
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e a coluna dos açoites nos intercolúnios laterais, tenazes, martelo, coroa de es-
pinhos, lança, cravos, escada, etc., em relevos na parede. Uma gravura anterior a 
1619, de Hieronymus Wierix, mostra o mesmo tema, apresentando motivos que 
se encontram em Macau: o Menino num nicho de arco de volta inteira, a Pomba 
do Espírito Santo ao alto (Fig. 8).

O primeiro andar do remate (terceiro a contar da base da fachada) contém 
no corpo central e nos seus quatro intercolúnios um programa claramente ma-
riano, centrado na estátua da Virgem. No primeiro intercolúnio da esquerda, um 
barco acompanhado da figura 
da Virgem, viu-se a represen-
tação da «Nao do Trato» ou 
ainda uma referência à Con-
fraria dos Navegantes ma-
caenses. Que o relevo tivesse 
significado especial para os 
que lidavam na faina marí-
tima é perfeitamente possível 
e até pode ser essa a razão 
da sua inclusão na fachada. 
O seu primeiro e principal 
significado é, porém, outro. 
A barca é uma das antigas fi-
guras de Maria, e já em 1493 
um Mariale sive de laudibus 
Virginis Mariae declinava 
sete razões que justificavam 
tal paralelismo14. Intitulada 
Santa Maria, a 12.ª estampa 
do Elogia Mariana, o popu-
lar livrinho das Litanias da 
Virgem publicado em Augs-
burgo em 1732, com gravu-
ras de Martin Engelbrecht 
por desenhos de Christoph 
Scheffler, por exemplo, mos-
tra a barca da igreja levada a 

14 Citado em Santiago SEBASTIÁN, Contrarreforma y barroco. Lecturas iconográficas e 
iconológicas, Madrid, 1981, 211. 

Fig. 8. Hieronymus Wierix, Menino Jesus Salvator 
Mundi, antes de 1619, gravura a buril.



 398 Luís de Moura Sobral

bom porto pela Virgem, sob a protecção do Espírito Santo. Ao lado da barca, no 
inercolúnio contíguo vê-se, não precisamente a Fons vitae, como se pretendeu, 
mas sim outro símbolo mariano, a Fons signatus, a Fonte selada do Cântico 
dos Cânticos (4, 12) que também aparece na gravura de Cort (fig. 7, em baixo à 
esquerda). À direita da estátuta da Virgem, um cipreste, curiosamente (ou talvez 
não…) numa posição muito semelhante à da mesma gravura, outra imagem de 
Maria, provavelmente tirada do Cântico (1, 17). Trata-se de uma das metáforas 
arbóreas aplicadas à Mãe de Deus, de que são exemplos o cedro do Líbano, a 
oliveira, o plátano e a palmeira – figurada esta nos intercolúnios do segundo 
registo, ao lado do vão central. Enfim, no último intercolúnio do mesmo registo, 
o Dragão do Apocalipse, de sete cabeças (Apocalipse, 12, 3). As semelhanças 
são tais entre o dragão macaense e o de Cornelis Cort (veja-se o enrolamento 
da cauda), que é muito provável que o motivo tenha sido copiado directamente 
da estampa. Nas aletas do mesmo registo, as imagens mais surpreendentes, um 
monstruoso diabo à esquerda e um esqueleto à direita, ambos feridos de morte 
e deitados no chão. Pouco comuns sem dúvida na decoração monumental da 
época, trata-se de elementos frequentes em obras de edificação moral, como se 
pode ver numa muito descritiva gravura de Hieronymus Wierix por desenho de 
Maarten de Vos, O Combate Espiritual do Soldado Cristão (Fig. 9). A gravura 
ilustra a problemática paulina do conflito entre a aceitação da Lei divina e a 
tentação do pecado (S. Paulo, Romanos, 7). O Milites Christiani tem de lutar 
contra a Carne, que ele espezinha, contra as tentações do Mundo (uma mulher 
que lhe oferece riquezas), contra o Pecado de cauda e cabelos de serpente; tem 
de se defender contra Satã que, do lado direito, lhe desfecha dardos em chamas 
e contra a Morte de pestilento bafo que prepara um golpe de gadanha. São estas 
últimas as duas figuras que, já vencidas pelo exército divino e humano represen-
tado na fachada, se puseram nas aletas, assim, conceituosamente se evocando S. 
Paulo, patrono do Colégio.

O programa de Macau centra-se portanto na devoção ao Menino Deus e à 
Virgem Maria, mostrando ainda o papel da Ordem na propagação destes cultos. 
Todos estes aspectos foram amplamente divulgados na época. Numa gravura 
do atelier dos Wierix, por exemplo, o Menino Jesus ressuscitado (repare-se que 
o estandarte da Ressurreição também se encontra, em Macau, à esquerda do 
Menino), aparece triunfando por cima do globo terrestre, sobre um esqueleto e 
sobre a serpente (Fig. 10). No frontispício de uma série de oito estampas enco-
mendada pela Companhia, quatro jesuítas (os mesmos que em Macau, Kos-
tka substituindo no entanto Luís Gonzaga) adoram o Menino, de pé sobre o 
emblema da Ordem (Fig. 11).

A frontaria de Macau é, portanto, uma obra de arte sui generis, não tanto 
pelo discurso ou sermão que ela propõe, como pelo facto de tal discurso, uti-
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Fig. 9. Hieronymus Wierix por desenho de Maarten de Vos, 
O Combate Espiritual do Soldado Cristão, gravura a buril.

Fig. 10. Antonius II Wierix, O Menino 
Jesus Resuscitado Triunfando do Mal e da 

Morte, antes de 1604, gravura a buril.
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lizando elementos mais pró-
prios da tradição gráfica do 
que da grande decoração, se 
encontrar transposto à escala 
monumental num espaço 
público – pois só assim ele 
podia ser convenientemente 
mostrado, e aqui, então, al-
guma «adaptação» se terá 
realizado por Parte dos Pa-
dres do Oriente. 

Um ciclo hagiográ-
fico: a vida de Santo Inácio 
na sacristia de S. Roque, 
em Lisboa

 
Séries sobre a vida de 

santos jesuítas existem vá-
rias em Portugal, sendo sem 
dúvida a mais importante, a 
mais conhecida e de melhor 
qualidade, a de Francisco 
Xavier por André Reinoso 
em S. Roque, de Lisboa 15. 
Outras, sobre Estanislau 

Kostka, por exemplo, encontram-se em Coimbra e no Funchal16. Em S. Roque, 
na nave da igreja e na sacristia, existem duas séries com cenas da vida do funda-
dor da Companhia geralmente atribuídas a Domingos da Cunha, cognominado 
o Cabrinha (1598-1644), ou com ele relacionadas. Os quadros foram recen-
temente estudados por Joaquim Caetano, em 1996 os da nave, acertadamente 
relacionados com a Vita Rubens-Barbé 17, e dois anos mais tarde os da sacristia18. 

Fig. 11. Hieronymus Wierix, Adoração do Menino 
Jesus, antes de 1619, gravura a buril.

15 Vítor SERRÃO, A Lenda de São Francisco Xavier pelo Pintor André Reinoso, Lisboa, 
1993.

16 Sobre a série de Estanislau Kostka de Coimbra ver Luís de Moura SOBRAL, Pintura 
Portuguesa do Século XVII. Histórias, lendas, narrativas, Lisboa, 2004, nos. 66-67.
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Estes, como foi assinalado por quantos os estudaram, levantam problemas de 
toda a ordem e é sobre eles que tratam as páginas que se seguem.

A série da sacristia de S. Roque é constituída por catorze quadros, dis-
postos à volta das paredes por cima da série da Paixão de André Gonçalves 
(esta última ali colocada após 1761). O episódio cronologicamente mais antigo, 
o quadro nº 1, a Aparição de S. Pedro a Santo Inácio, encontra-se à direita de 
quem entra, na parede que separa a sacristia do gabinete adjunto. Segue-se-lhe, 
já na parede da entrada o quadro nº 2, Santo Inácio entrega as roupas a um 
pobre, e outra versão do mesmo tema, de outra mão e de outra época (quadro 
nº 3). A partir daqui a disposição dos quadros não segue a ordem cronológica; 
o quadro nº 4 representa Santo Inácio no Monte Olivete de Jerusalém, o nº 5 O 
Senador Trevisano descobre Santo Inácio adormecido debaixo das arcadas de 
S. Marcos em Veneza, e o nº 6 mostra Santo Inácio mergulhado nas águas gela-
das. Na parede do fundo estão mais dois quadros, as Exéquias de Santo Inácio 
em Roma (quadro nº 7) e Diogo de Gouveia apresentando desculpas a Santo 
Inácio (quadro nº 8). Na parede fronteira à entrada, mais cinco quadros, Paulo 
III aprova a Companhia de Jesus (quadro nº 9), Santo Inácio vê Jesus na hóstia 
consagrada (quadro nº 10), Visão de La Storta (quadro nº 11), e Santo Inácio 
vê durante a missa a alma do seu companheiro Hósio (quadro nº 12). Fecha o 
ciclo o quadro nº 13, o Rapto de Santo Inácio em Manresa, de novo à direita de 
quem entra. 

A primeira e evidente anomalia verifica-se pois na própria sequência dos 
quadros. Se o ciclo, como era de esperar, seguisse a narrativa biográfica, os qua-
dros deveriam estar ordenados da seguinte maneira: 1, 2, 3, 13, 10, 5, 4, 14, 8, 6, 
11, 12, 9, 7, devendo aliás eliminar-se o nº 3, repetição, como se disse, do episó-
dio anterior. A estas considerações há que acrescentar as óbvias disparidades de 
composição e de factura entre as obras, notadas por quantos as estudaram.

Joaquim Caetano divide as pinturas em dois grandes grupos: um pri-
meiro de oito telas que podem datar, segundo este autor, de cerca de 1619, com 
legendas na banda inferior e com figuras de pequena escala (quadros 1, 2, 6, 7, 
8, 10, 11 e 12); e um segundo grupo de seis pinturas com figuras monumentais, 
«efeitos tenebristas» e «mesmo alguns exageros de representação anatómica», 
que ele considera do Cabrinha, executadas directamente para S. Roque ou «re-

17 Joaquim Oliveira CAETANO, Uma brevíssima nota acerca das fontes da Vida de Santo 
Inácio de Loyola na Igreja de S. Roque de Lisboa in Nuno Vassalo e SILVA, coord., O Púlpito e a 
Imagem. Os Jesuítas e a Arte, Lisboa, 1996, 42-55.

18 CAETANO, Pintura. Colecção de Pintura da Misericórdia de Lisboa. Século XVI ao 
Século XX. Tomo I, 1998, 80-91.
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aproveitadas de alguma série pintada por este artista jesuíta para outro templo 
ou Colégio da Companhia» (quadros 3, 4, 5, 9, 13 e 14). 

A esta classificação convém introduzir algumas modificações. Os qua-
dros do primeiro grupo levam legendas, mas duas delas, divididas em três ou 
quatro colunas que correspondem às letras que identificam os diferentes episó-
dios da composição, estão em castelhano (quadros 1 e 2; ver fig. 12), enquanto 
as legendas das restantes seis pinturas, duas linhas a toda a largura da tela, já 
sem o sistema de chamadas para «notas infrapaginais» (com execpção do nº 10) 
estão em português (quadros 6, 7, 8, 10, 11 e 12). As composições do segundo 
grupo de Caetano possuem de facto entre si evidentes semelhanças de compo-
sição e de factura, com a provável excepção do nº 14, Ouvindo um sermão, saem 
raios da cabeça de Santo Inácio, mais perto na realidade das telas na nave da 
mesma igreja19. 

Como já fora brevemente apontado pelo mesmo autor em 199620, a maior 
parte das pinturas da sacristia de S. Roque segue as gravuras da Vita Beatii 
Patris Ignatii Loyolae Religionis Societatis Iesu Fundatoris ad Vivum Expressa 
ex ea quam P. Petrus Ribadeneyra …, publicada em 1610 por Cornelis Galle em 
Antuérpia, com dessasseis buris de Cornelis e de Theodore Galle, de Adriaen e 
Johann Collaert e de Charles de Mallery. Foi o respeito por estes modelos que 
determinou a estrutura narrativa e compositiva das telas, com a cena principal 
no primeiro plano e dois ou três episódios secundários deslocados para os fun-
dos da composição ou para os flancos. São ainda as gravuras da Vita antuerpiana 
de 1610 que propõem, como bem observou Caetano, o sistema de identificação 
dos episódios por letras que remetem para as legendas, estratégia pedagógica 
muito utilizada pelos jesuítas. 

Vejamos então a questão dos quadros legendados. As gravuras da Vita 
de 1610, encomendadas por Pedro de Ribadeneira, o biógrado de Santo Iná-
cio, reproduzem uma série de dezasseis quadros de Juan de Mesa (falecido em 
1624), ao que parece, encomendados pelo mesmo Ribadeneira, por volta de 
1600, para o Colégio Imperial de Madrid21. De todas estas telas apenas resta na 
Biblioteca Balmes de Barcelona um fragmento da Aparição de S. Pedro, com 

19 CAETANO, Pintura. Colecção de Pintura da Misericórdia de Lisboa. Século XVI ao 
Século XX. Tomo I, 1998, números 90, 92, 98 e 101, por exemplo.

20 CAETANO, Uma brevíssima nota acerca das fontes da Vida de Santo Inácio de Loyola 
na Igreja de S. Roque de Lisboa, 1996, 53.

21 M. B., La colección pictórica Batllori de Orovio in Analecta Sacra Tarraconensia, 
17 (1944), 187-197; KÖNIG-NORDHOFF, Ignatius von Loyola. Studien zur Entwicklung einer 
neuen Heiligen-Ikonographie im Rahmen einer Kanonisationskampagne um 1600, 1982, 261-263. 
Para Rodríguez de Ceballos os quadros seriam bastante anteriores, de 1585 (Alfonso RODRÍ-
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a parte superior do corpo de Santo Inácio22, ainda que se saiba da existência de 
cópias nos Colégios de Alcalá e de Múrcia23. 

Ignora-se se os quadros de Mesa levavam legendas24. A comparação entre 
o fragmento de Barcelona e a estampa de Theodore Galle (fig. 13) demonstra 
que o gravador seguiu fielmente o modelo pintado, tanto na fisionomia do santo, 

GUEZ G. DE CEBALLOS, Aportación a la Iconografía de San Ignacio de Loyola in Goya, 102 
(1971), 388). Sobre o pouco estudado Juan de Mesa ver os documentos publicados por Mercedes 
AGULLÓ COBO, Noticias sobre pintores madrileños de los siglos XVI y XVII, Madrid, 1978, 96-
100; o pintor era natural da cidade de Antuérpia, desconhece-se se de ascendência espanhola ou se, 
como é provável, o seu nome se hispanizou na Península.

22 M. B., La colección pictórica Batllori de Orovio (1944), fig. 21 e KÖNIG-NORDHOFF, 
Ignatius von Loyola. Studien zur Entwicklung einer neuen Heiligen-Ikonographie im Rahmen einer 
Kanonisationskampagne um 1600, 1982, fig. 58.

23 As primeiras foram mencionadas por Ponz em 1772 (PONZ, Antonio, Viaje de España, 
Madrid, 1947, 116), as segundas por RODRÍGUEZ G. DE CEBALLOS, Aportación a la Iconogra-
fía de San Ignacio de Loyola in Goya, 102 (1971), 388. Note-se no entanto que para M. B. (ver nota 
21) a série de Alcalá é a original, tendo para ali sido transportada em data indeterninada.

24 Ao falar das réplicas de Alcalá, Ponz afirma que no primeiro dos quinze quadros leu 
o seguinte: «Vida de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, sacada de la que 
el padre Rivadeneira, de la misma Compañía, escribió, y después hizo pintar a Juan de Mesa en 
Madrid y estampar en Flandes a los Galeos» (PONZ, Viaje de España, 1947,116). Tratar-se-ia de 
uma legenda ou de uma inscrição colocada a posteriori?

Fig. 12. Autor desconhecido, Aparição de S. Pedro a Santo Inácio, sacristia da Igreja 
de S. Roque, Lisboa (foto do autor, 1986). 
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como nos gestos das mãos, na disposição dos dedos, no livro aberto sobre a 
mesa de cabeceira e na sombra da cabeça de Santo Inácio projectada na almo-
fada. Foi sobre esta que Theodore Galle colocou, na gravura, a letra A, cha-
mada para a primeira parte da legenda latina, enquanto no quadro de S. Roque 
a mesma letra aparece por baixo da cama de Santo Inácio (fig. 12). O quadro 
de S. Roque diverge ainda da gravura em dois ou três outros pontos: a divisão 
central da composição faz-se através de um tapume de madeira (e não de um 
pilar de pedra ou de tijolo), tendo desaparecido metade da balaustrada à direita, 
e integrando-se os dois episódios secundários numa continuidade espacial com 
o primeiro plano (na gravura, eles vêem-se através de janelas). A letra A não se 
vê porém no fragmento de Barcelona, seja porque a série de Juan de Mesa pura 
e simplesmente não levava legendas, seja porque, hipótese a considerar, ela se 
encontrava na parte inferior da tela como no quadro de S. Roque – ou porque, 
mais simplesmente, ela foi entretanto apagada… Seja como for, se os quadros de 

Fig. 13. Theodore Galle, Aparição de S. Pedro a Santo Inácio, gravura a buril inserida 
na Vita Beatii Patris Ignatii Loyolae Religionis Societatis Iesu Fundatoris ad Vivum 

Expressa ex ea quam P. Petrus Ribadeneyra …, Antuérpia, 1610.
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Mesa tinham legendas, elas deviam ser em castelhano e não em latim como nas 
gravuras, destinadas que estas eram a uma audiência internacional. 

Regressando à sacristia de S. Roque, das seis telas com legendas em por-
tuguês, uma única mantém o sistema das maiúsculas no corpo da obra, que não 
na legenda, o Santo Inácio vendo Jesus na hóstia consagrada (quadro nº 10). 
Deste grupo, é esta a pintura que mais se assemelha às duas primeiras (a Apa-
rição de S. Pedro a Santo Inácio e Santo Inácio entrega as roupas a um pobre), 
em termos de factura geral, tipos fisionómicos e concepção espacial. Sendo pois 
estas três obras as que mais fielmente seguem os protótipos originais (quadros 
de Juan de Mesa ou gravuras da Vita de 1610), é de considerar a possibilidade de 
serem elas espanholas (e nesse caso a legenda portuguesa do quadro nº 10 teria 
sido acrescentada já em Lisboa). Estas três pinturas (quadros 1, 2, 10) parecem 
de facto as mais antigas e podem, então, corresponder às que, segundo o padre 
António Franco, já se encontravam instaladas na sacristia em 1619. Igualmente 
fiéis às gravuras de 1610 são duas outras pinturas com legendas em português, 
seguramente de uma mesma mão, Diogo de Gouveia pedindo desculpa a Santo 
Inácio (nº 8) e as Exéquias de Santo Inácio em Roma (nº 7). 

As restantes três telas com inscrições portuguesas já não seguem os mes-
mos modelos. Duas delas, a Visão de La Storta e Santo Inácio vê a alma do seu 
companheiro Hósio (os números 11 e 12), ainda se relacionam formalmente 
com os dois quadros acabados de mencionar. A Visão de La Storta, repetida 
na nave de maneira quase idêntica, é uma curiosa composição para que não se 
encontra facilmente um modelo preciso. O pintor parece ter partido da gravura 
de 1610, transportando no entanto a cena para o interior do templo (mais acorde 
aliás com o texto de Ribadeneira do que com a própria gravura) e colocando 
o Cristo com a Cruz na glória celeste, ao lado de Deus Pai; para além disso o 
ignoto artista abriu nos fundos da arquitectura dois espaços, tendo colocado no 
da esquerda os dois companheiros de Santo Inácio, Fabro e Lainez, testemun-
has do prodígio. Pormenor ainda mais significativo, ao lado do santo ajoelhado 
colocou-se a figura admonitor de S. Miguel, o comandante da Milícia celeste, 
com a espada na mão direita e a apontar com a esquerda para a parte superior 
– a recordar ao espectador que foi ali, naquele preciso momento, que Inácio e 
os seus companheiros receberam a confirmação da sua missão, «e para que não 
se cansem nem desfaleçam nesta sagrada e gloriosa milícia, tenham por certo e 
averiguado que o seu capitão está com eles»25. O quadro nº 12 parece realizar 
uma síntese entre duas gravuras da Vita Rubens-Barbé de 1609, a estampa 41, 

25 RIVADENEIRA, Vida de Ignacio de Loyola, Livro Segundo, cap. 11 (Pedro de RIVADE-
NEIRA, Vida de Ignacio de Loyola, Buenos Aires, 1946, 99).
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donde se tirou o oficiante, o altar, a figura de um acólito e o conceito espacial, 
e a estampa 55, que inspirou o pormenor da esquerda, uma abertura através da 
qual se vê Santo Inácio a observar a alma de Hósio a subir ao céu.

Enfim o último quadro com legenda em português, Santo Inácio mergul-
hado nas águas geladas (quadro nº 6), é inteiramente consagrado a um episódio 
que na Vita de 1610 assume um carácter subsidiário (é o episódio C da oitava 
gravura). Do ponto de vista formal (monumentalidade das figuras, desenho 
pouco hábil, anatomias frouxas), a pintura parece indicar outra autoria, mais 
próximo das obras do segundo grupo de que fala Caetano, os que não levam 
legendas.

Resumindo então o que se disse sobre os quadros legendados, teríamos, 
primeiro, um grupo de três obras que parecem as mais antigas (números, 1, 2 e 
10), hipoteticamente vindas de Espanha, embora a terceira tenha uma legenda 
portuguesa; segundo, quatro quadros que parecem mais recentes (números 8, 
7, 11 e 12); terceiro, um quadro ainda mais recente, formalmente próximo dos 
quadros seguintes (quadro nº 6).

Passemos agora ao estudo das seis pinturas não legendadas atribuídas 
ao Cabrinha por Caetano, os quadros 3, 4, 5, 9, 13 e 1426. O quadro nº 3 (Santo 
Inácio entrega as roupas a um pobre) é, como já se disse, uma repetição monu-
mentalizada (e frouxa) do tema principal do quadro nº 2, denunciando sem 
dúvida um arranjo tardio e não muito esclarecido da decoração. As pinturas 
números 4 e 9 (Santo Inácio no Monte Olivete de Jerusalém e Paulo III aprova 
a Companhia de Jesus) seguem igualmente as gravuras da Vita de 161027. O 
senador Trevisano descobre Santo Inácio adormecido (quadro 5), como já foi 
anteriormente demonstrado, deriva da gravura da Vita Rubens-Barbé, com ligei-
ras modificações para acentuar o carácter dramático e nocturno da cena. O qua-
dro nº 14 (Ouvindo um sermão, saem raios da cabeça de Santo Inácio) é o que 
mais destoa das composições deste grupo. Derivado uma vez mais da Vita de 
Galle de 1610, o pintor ignorou no entanto a divisão em duas partes da gravura, 
colocando dois episódios distintos no mesmo espaço, para prejuízo da clareza 
narrativa da obra. 

Resta-nos estudar uma pintura, o quadro nº 13 (fig. 14), geralmente mal 
identificada na bibliografia, que é a que mais nos pode ajudar na datação de, pelo 

26 CAETANO, Pintura. Colecção de Pintura da Misericórdia de Lisboa. Século XVI ao 
Século XX. Tomo I, 1998, 81.

27 O quadro da nave com este último tema (Paulo III aprova a Companhia de Jesus), com a 
mesma composição, mas invertida em relação à da sacristia, segue a gravura publicada em Paris por 
Jean Le Clerc em 1612, que invertiu de facto as gravuras da edição Galle de 1610.
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menos, parte da série. Em primeiro lugar a obra representa, não a cura do santo, 
mas o Rapto de Santo Inácio em Manresa, um episódio relatado por Ribade-
neira no capítulo 7 do primeiro livro da biografia de Inácio : «aconteceu que um 
sábado, à hora de completas, ficou [Inácio] tão ausente de todos os sentidos, que 
ficando assim, alguns homens devotos e mulheres o tiveram por morto. E sem 
dúvida o teriam posto como defunto na sepultura se um deles não se avisasse 
de lhe olhar o pulso e lhe tocar o coração, que, se bem que fraco, ainda batia. 
Durou este arrebatamento ou êxtase até ao sábado da outra semana, no qual, à 
mesma hora de completas, estando presentes muitos que tomavam conta dele, 
como quem desperta de um sonho doce e agradável, abriu os olhos, dizendo com 
voz suave e amorosa, Ai Jesus»28. Adriaen Collaert na gravura de 1610 colocou 
a cena principal ao centro, representando o momento em que um dos presentes 
ausculta o coração do santo, e coloca aos lados outros passos da vida do protago-
nista (fig. 15): à esquerda, Inácio espanta o demónio que o tratava de dissuadir 
de se ocupar dos pobres e dos andrajosos (Ribadeneira, livro primeiro, capítulo 
6); à direita, dois momentos de contemplação, em frente de uma ribeira nos arre-

28 RIVADENEIRA, Vida de Ignacio de Loyola, 1946, 41.

Fig. 14. Autor desconhecido, Rapto de Santo Inácio em Manresa, sacristia da Igreja de 
S. Roque, Lisboa (foto do autor, 1986).
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dores de Manresa e, orando aos pés de uma cruz, afugentando o demónio que lhe 
aparece em forma de cobra (Ribadeneira, livro primeiro, capítulo 7). 

O pintor de S. Roque colocou o episódio de Inácio com os pobres à 
direita, encontrando-se o lado esquerdo visivelmente cortado (pode ser que ali 
estivessem representados os dois êxtases), prova da adaptação da peça a um 
novo espaço. Como quer que seja, o longo rapto inaciano de oito dias ocupa, 
com figuras monumentais, grande partre da superfície da tela, numa compo-
sição radicalmente diferente das obras do primeiro grupo. A figura do santo e 
a do homem que sobre ele se debruça foram retiradas da gravura de Collaert, 
enquanto a magestática figura do homem em pé, da chorosa mulher ao seu lado 
e do homem com um cajado ao ombro saíram de uma composição do Guer-
cino (1591-1666), S. Pedro ressuscita Tabita (1618, Florença, Galeria Pitti), não 
directamente do quadro, mas da gravura de Cornelis Bloemaert (1603-1684) que 
lhe inverte a composição, mostrando por conseguinte os actores tal qual eles 
figuram na tela de S. Roque (fig. 16). 

Fig. 15. Adriaen Collaert, Rapto de Santo Inácio em Manresa, gravura a buril inserida 
na Vita Beatii Patris Ignatii Loyolae Religionis Societatis Iesu Fundatoris ad Vivum 

Expressa ex ea quam P. Petrus Ribadeneyra …, Antuérpia, 1610.
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Esta precisão é fundamental para a datação da tela de S. Roque. O quadro 
de Guercino entrou nas colecções de Giovanni Battista Ludovisi em 1664, após 
a morte do pai deste, o príncipe Nicollò Ludovisi, tendo sido a gravura de Bloe-
maert executada depois desta data (a estampa leva na subscrição a dedicatória 
a Giovanni Battista)29. A tela não pode ser, portanto, do Cabrinha, falecido em 
1644. Como o autor do Rapto de Santo Inácio pintou outras telas da mesma série 

Fig. 16. Cornelis Bloemaert, S. Pedro ressuscita Tabita, segundo Guercino, gravura a 
buril, depois de 1664.

29 Ver Luigi SALERNO, I Dipinti del Guercino, Roma, 1988, cat. nº 45, 124; Denis 
MAHON, dir., Il Guercino, 1591-1666, Bolonha, 1991, nº 30, 90-91; Marcel G. ROETHLISBER-
GER, Abraham Bloemaert and his Sons. Paintings and Prints, Doornspijk, 1993, vol. 1, 516. Note-
se que este último autor data a estampa, geralmente considerada a obra-prima de Bloemaert, de 
«alguns anos após 1664» (516, nota 32).



 410 Luís de Moura Sobral

(quase todos os quadros sem legendas, os números 3, 4, 5, 9 e possivelmente 6), 
a conclusão impõe-se: todas elas são da mesma época, dos finais do século XVII 
ou mesmo dos começos do seguinte. As pinturas fazem lembrar outras, pouco ou 
nada conhecidas, duas histórias da vida de Santa Quitéria na igreja dos Jesuítas 
do Funchal que datei de cerca de 170030, uma Comunhão da Madalena e um 
Cristo dos Açoites na capela do Palácio de Santos (Embaixada de França), por 
exemplo, que devem ser dos finais do século XVII.

Idêntico exercício de cotejo com as fontes gráficas pode ser aplicado 
com proveito a uma pintura atribuída ao Cabrinha que representa um grupo 
de homens a descer um corpo a uma cova, intitulada Passo da Vida de Santo 
Inácio ou Mort e de Santo Inácio31. Note-se antes de tudo a estranheza do tema, 
completamente ausente da iconografia inaciana, representando-se em gravuras 
e quadros para significar a morte do santo, isso sim, Inácio agonizando no seu 
leito ou o seu cortejo fúnebre. Por outro lado, pormenor em que creio não se 
atentou até agora, o corpo do defunto leva no ombro direito a vieira dos pere-
grinos, atributo que não pertence à iconografia do Jesuíta. Deixando de lado 
aspectos formais ou de factura que nos levariam a distinguir o quadro de outro 
que lhe anda geralmente associado, a história do Senador Trevisano descoberta 
por Costa Lima em 193632, o episódio deriva, como também já foi assinalado33, 
duma pintura do Guercino, o Enterro de Santa Petronilha (1623, Roma, Pinaco-
teca Capitolina). Esta obra nunca saiu de Roma, tendo sido trasladada em 1730 
da Basílica de S. Pedro, para onde foi encomendada, para o Palácio do Quiri-
nal34. O autor do suposto Passo da Vida de Santo Inácio ou viu o quadro em 
Roma ou então, o que é muito mais provável, socorreu-se de uma reprodução da 
pintura. Ora, a Santa Petronilha do Guercino foi pela primeira vez gravada em 
1700 por Nicolas Dorigny (1658-1746). Como não consta que o Cabrinha tenha 
ido a Roma, ele não pode ser, uma vez mais, o autor do quadro, falecido que foi, 
como se disse, em 1644.

Colocados entre os quadros de Reinoso de 1619 e a série de André 
Gonçalves de 1761, sem lógica narrativa nem unidade formal, os quadros da 

30 Luís de Moura SOBRAL, Heroínas, santas e pecadoras na Companhia de Jesus in 
Francisco Ildefonso LAMEIRA, coord., V Colóquio Luso-Brasileiro de História de Arte. A arte no 
mundo português dos séculos XVI-XVII-XVIII, Faro, 2002, 423-439.

31 Reprodução em Vitor SERRÃO, A Pintura Proto-Barroca em Portugal. 1612-1657. O 
Triunfo do Naturalismo e do Tenebrismo, Lisboa, 2000, fig. VII, 10.

32 J. da Costa LIMA, Para a identificação da obra do Mestre Cabrinha in Brotéria, XXIII 
(1936), 28-36.

33 Vitor SERRÃO, A Pintura Proto-Barroca em Portugal, 1612-1657, Dissertação de 
Doutoramento em História da Arte apresentada à Faculdade de Letras da Universidade de Coimbra, 
1992, vol., 2, 128.

34 SALERNO, I Dipinti del Guercino, 1988, cat. nº 92, 174.
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sacristia de S. Roque não constituem em realidade um verdadeiro «ciclo». Eles 
foram executados por diversas mãos ao longo de, pelo menos, três quartos de 
século, provavelmente para distintos lugares. De tudo isto resulta um conjunto 
heteróclito, estranho ao rigor programático tão caro aos inacianos, sinal mais 
que evidente que o triste «arranjo» se ficou a dever a uma época alheia à cultura 
visual da Companhia – anos após, por conseguinte, a expulsão de Portugal da 
Ordem de Santo Inácio.

Un bel composto

Uma obra excepcional, a sacristia do antigo Colégio de Salvador na 
Baía, actual Catedral, apresenta um resumo dos temas e problemáticas até agora 
estudados.35 A sacristia de Salvador foi decorada entre 1683 e 1694 com obras 

Fig. 17. Sacristia da Igreja do antigo Colégio dos Jesuítas, Salvador, Baía 
(actual Catedral), entre 1683 e 1694 (foto do autor).

35 Sobre a decoração da sacristia ver: Luís de Moura SOBRAL, Ut Pictura Poesis: José de 
Anchieta e as Pinturas da Sacristia da Catedral de Salvador, in Barroco (1997-2000), 18, 209-246; 
e do mesmo autor, Pintura, santos y propaganda : la sacristía del antiguo colegio de los jesuitas de 
Salvador, Bahia, in Ana María Aranda, Ramón Gutierrez, Arsenio Moreno y Fernando Quiles (ed.), 
Barroco Iberoamericano. Territorio, Arte, Espacio y Sociedad, Sevilha, 2001, vol. 1, 393-403.
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Fig. 18. Sacristia da Igreja do antigo Colégio dos Jesuítas, Salvador, Baía: 
esquema iconográfico (desenho de Sergio del Pozo).
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importadas ou realizadas in loco, azulejos, mármores italianos e portugueses, 
imaginária e pinturas (Fig. 17-18). O seu programa iconográfico estrutura-se a 
partir de três altares, o da Conceição ao centro dos arcazes (altar A), atribuível ao 
círculo do «cortonesco» romano Ciro Ferri (1634-1689) e, nos extremos norte e 
sul, os altares do Calvário (Fig. 18, altar B) e de Nossa Senhora das Dores (altar 
C), obras prováveis de João Nunes Tinoco. A toda a volta das paredes uma série 
de dezassete quadros com histórias do Antigo Testamento por artistas locais, de 
sofrível qualidade, dependendo os melhores directamente de gravuras (números 
1.1 a 1.17). A partir da Expulsão do Paraíso, o primeiro quadro do ciclo, por 
cima da entrada, apresenta-se a genealogia de Jesus assim como algumas mani-
festações da «hostilidade» que se instalou entre a serpente do pecado original 
e Eva (Sacrifício de Isaac, Escada de Jacob, José vendido pelos seus irmãos, 
David ameaçado por Saul, Sentença de Salomão). Aos lados do altar do Calvá-
rio colocaram-se duas pré-figurações da intercessão da Virgem, Ester e Assuero 
e a Visita da Rainha de Sabá a Salomão. Os sete quadros da parede da direita, 
os de mais fraca qualidade, apresentam a vitória sobre o mal e anunciam a Res-
surreição (Serpente de Bronze, Jonas e os Ninivitas, Josué e o milagre do sol 
e da lua, Ascensão de Elias, Gedeão e os trezentos eleitos, Daniel na cova dos 
leões, Sansão matando os Filisteus – números 1.9 a 1.15). Na parede da Senhora 
das Dores, fronteira ao Calvário, encontram-se as pré-figurações da vitória da 
Virgem sobre o mal e o demómio, Jael e Sísara e Judite e Holofernes. O último 
quadro (1.17) responde ao primeiro da série que lhe está contíguo, a Expulsão 
do Paraíso (1.1), assim se completando o primeiro segmento narrativo e ale-
górico do conjunto: o pecado original de Eva redime-se pela acção de outra 
mulher, Maria-Nova-Eva.

A Virgem Maria é, pois, uma vez mais a figura central do programa deco-
rativo da sacristia, encontrando-se resumida a sua história nos espaldares dos 
arcazes, em dezasseis pinturas sobre cobre (números 2.1 a 2.16). Estas obras, de 
excelente qualidade – das melhores que se conservam no Brasil – manifestam 
afinidades evidentes com os cortoneschi coevos e com os círculos próximos 
de Maratti. Nos caixotões do tecto, enfim, coroamento e chave de todo o pro-
grama, vinte e uma efígies de membros da Companhia, obras locais, como os 
episódios do Antigo Testamento (números 3.1 a 3.21). Estes «retratos» organi-
zam-se em dois grupos rigorosamente simétricos, separados ao centro por uma 
fiada perpendicular ao altar da Conceição com os três jesuítas canonizados até à 
data, Inácio de Loyola, Francisco Xavier e Francisco de Borja (3.10 a 3.12). As 
restantes figuras, quase todos mártires representados com os instrumentos dos 
respectivos suplícios, dispõem-se simetricamente na extremidade norte e sul do 
tecto. A norte, por cima do Calvário e, como Jesus, crucificados e trespassados 
por lanças, Paulo Miki, Jacobo Kisai e João Goto (Fig. 19). A sul, sobre o altar 
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Fig. 19. Artista desconhecido, Mártires do Japão, tecto da sacristia da Igreja do antigo 
Colégio dos Jesuítas, Salvador, Baía, cerca 1683-1694 (foto do autor).

Fig. 20. Artista desconhecido, Mártires do Brasil, tecto da sacristia da Igreja do antigo 
Colégio dos Jesuítas, Salvador, Baía, cerca 1683-1694 (foto do autor).
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da Senhora das Dores e, como Ela, trespassados pelas flechas dos ameríndios, 
os principais mártires ou proto-mártires do Brasil, Francisco Pinto, João de 
Sousa, Pedro Correia, Bento de Castro, seguidos por alguns dos infelizes com-
panheiros de Inácio de Azevedo, ele próprio representado num dos caixotões do 
tecto (Fig. 20).

A sacristia de Salvador é uma grandiosa e polifónica obra de propaganda, 
tratando de promover as figuras dos mártires e principais religiosos da Assis-
tência do Brasil, equiparando-os aos supliciados do Japão, beatificados desde 
1627. Todos estes santos homens seguiram os dolorosos exemplos de Jesus e 
da Sua Mãe, todos são portanto dignos dos altares, como Inácio, Francisco de 
Borja e Francisco Xavier, já canonizados. Os artistas de Salvador transportaram 
para as artes plásticas a retórica utilizada anos antes por um antigo Mestre do 
Colégio baiano, Simão de Vasconcellos que na sua Chronica da Companhia 
de Jesu do Estado do Brasil (Lisboa, 1663) utiliza precisamente os mesmos 
paralelismos36.

… Assim, em terras americanas, nos finais do século XVII, parece com-
pletar-se o programa anunciado no frontispício da Vita Beati P. Ignatii Loiolae 
Societatis Iesu Fundatoris, desenhada e gravada por artistas flamengos e publi-
cada na cidade dos Papas nos inícios do mesmo século…

 

36 Zulmira SANTOS, Em busca do paraíso perdido: a Chronica da Companhia de Jesu 
do Estado do Brasil de Simão de Vasconcellos, S. J., in José Adriano de Freitas CARVALHO (ed.), 
Quando os Frades Faziam História. De Marcos de Lisboa a Simão de Vasconcellos, Porto, 2001, 
145-178.



A Espiritualidade na Obra Filosófico-Teológica de 
Francisco Suárez

Manuel Augusto Rodrigues
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Francisco Suárez nasceu em Granada a 5 de Janeiro de 1548 e faleceu em 
Lisboa a 25 de Setembro de 1617. Feitos os estudos escolásticos em Salamanca, 
entrou nessa cidade para a Companhia de Jesus a 16 de Junho de 1564. Passou 
a leccionar em vários colégios da sua família religiosa da cidade do Tormes, 
Segóvia, Valladolid e Alcalá, tendo o período mais fecundo sido o do Collegium 
Romanum entre 1581 e 1585. 

Exerceu ainda o múnus docente nas Universidades de Alcalá (1585-
1593) e de Coimbra (1597-1617)1; nesta última, teve de interromper entre 1604 
e 1606 a docência devido à questão da confissão à distância, tese que defendia e 
pela qual foi condenado pelo Santo Ofício. 

Evidenciou-se no movimento do grande florescimento das ciências 
teológicas no contexto da renovação da Escolástica. Foi um dos maiores teó-
logos do seu tempo e é considerado o mais ilustre teólogo da Companhia de 
Jesus e, segundo vários críticos, o primeiro de toda a Igreja nos tempos moder-
nos. Ficou conhecido pelo epíteto de «doctor eximius».

1 Em 2003 foi publicado, pelo Arquivo da Universidade de Coimbra e sob a nossa direcção, 
o livro Memoria Professorum Vniversitatis Coninbrigensis, vol I (1290-1772), no qual se apresen-
tam os dados mais significativos da passagem de Suárez por Coimbra; além do seu «currriculum» 
académico, são fornecidos dados relativos à sua obra e à bibliografia que sobre ele tem aparecido. 
As efemérides mais importantes da sua vida têm sido devidamente assinaladas. Assim, em 1897 o 
Dr. António de Vasconcelos escreveu um livro comemorativo do ingresso do «doctor eximius» para 
o quadro docente da Universidade de Coimbra, intitulada Francisco Suárez Doctor eximius, o qual 
teve lugar em 1597.  
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Na sua vasta obra podemos distinguir tratados escolásticos, dogmáticos, 
e de teologia prática (moral, ascética e mística, jurídica e canónica e política)2; 
a tudo isto deve acrescentar-se a sua correspondência, pareceres3, etc. Estamos 
perante uma vasta bibliografia que viria a ter uma forte influência que perdurou 
até aos nossos dias. As suas obras conheceram muitas edições e ainda hoje são 
reeditados vários dos seus tratados. Embora seja mais conhecido como teólogo, 
filósofo e jurista, o certo é que nos vários livros que escreveu encontramos 
aspectos relativos à espiritualidade. 

É, em especial, no De virtute et statu religionis ou simplesmente De 
religione (neste estudo referido como De oratione) que Suárez desenvolve esta 
dimensão abordando a oração, a devoção e as horas canónicas, o estado de per-
feição e de religião e ainda os «Exercícios Espirituais» de Santo Inácio4. 

Antes de entrarmos na apreciação de dois aspectos particulares do pen-
samento de Suárez relativo à contemplação, apresentamos aqui uma abordagem 
de carácter geral sobre alguns temas desenvolvidos pelo «doctor granatensis». 
Sendo certo que no De sacramentis e noutros livros encontramos dados relati-
vos à teologia ascética e mística, especialmente nos tratados sobre a eucaristia 
e a penitência, contudo é no De religione que há mais elementos sobre aqueles 
temas5. 

Como diz Brouillard é à volta da oração, oratio, que Suárez explicita 
as suas ideias; a devotio distinguida mais claramente por S. Tomás na Summa 

2 Entre as edições dos Opera omnia, destaca-se a de Michel ANDRÉ, Paris, 1856-1878, 
28 vols. Há outras edições da obra suareziana, como a do Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas de Madrid, Instituto Francisco de Vitoria, série «Corpus Hispanorum de Pace», que foi 
iniciada em 1975 sob a direcção de Luciano Pereña.  

3 F. SUAREZ (1548-1617), Conselhos e pareceres, 2 tomos em 3 vols., Coimbra, por 
Ordem da Universidade (Acta Universitatis Conimbrigensis).  

4 O De virtute et statu religionis ocupa os tomos XIII-XVI da edição de Michel ANDRÉ. 
No prefácio do De virtute…Suárez fala do seu plano a que chama Opus de religione e diz que 
respondeu a um pedido de Acquaviva. Ao longo da obra segue de perto a Summa Theologica  de 
S. Tomás como, aliás, sucede noutros livros seus. O tomo I do De virtute et statu rleigionis foi 
publicado em 1608 e o tomo II em 1609, ambos em Coimbra; os tomos III-IV só seriam editados 
postumamente, em 1624 e 1625, em Lião. O tomo II trata da oração, do juramento e do voto; cada 
tomo inclui três tratados. Quando se cita o De oratione trata-se não dum livro especial mas do tra-
tado IV, correspondendo ao vol. XIV da ed. de M. André, e intitula-se De oratione, devotione  et de 
horis canonicis; abrange 89 capítulos, agrupados em 4 livros, e será citado De oratione no decurso 
deste trabalho. Os dois últimos tomos são consagrados ao tema De statu perfectionis et religionis, 
consagrando aos «Exercícios» espirituais e à espiritualidade da Companhia de Jesus o vol. XV na 
ed. de M. André.  

5 R. BROUILLARD, art. Suárez, François, in Dictionnaire de Théologie Catholique, dir. 
de A. VACANT – E. MANGENOT, vol. 14, fala dos aspectos ascéticos e místicos na obra do 
«doctor eximius». 
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Theologica6, é considerada mais como uma qualidade da oração, um affectus 
cultus que intensifica os actos de religião7. Escreve R. Brouillard que as análises 
suarezianas teriam uma real influência sobre um certo número de autores espi-
rituais que procuraram manter nas suas considerações uma relação estreita com 
a teologia racional.

Acerca da espiritualidade suareziana apresentou em 1948 uma excelente 
síntese H. Pinard de la Boullaye8 que começa por salientar os graus da vida 
espiritual à luz do De oratione: os iniciados, os avançados e os perfeitos9, como 
faz S. Tomás quanto à caridade em que distingue a caridade nascente, a crescida 
e a perfeita. O estado dos iniciados inicia-se com a justificação e dura enquanto 
as paixões não estão suficientemente vencidas para que as tentações que levam 
ao pecado mortal sejam facilmente ultrapassadas e quando não é adquirida uma 
certa facilidade no exercício das virtudes. Vem depois a segunda fase, aquela em 
que os pecados veniais ainda atormentam a alma. 

O estado dos perfeitos é atingido quando a alma já se encontra em paz 
total com o pensamento contínuo e frequente em Deus, penetrado de amor e 
diminuição das faltas veniais, como ensina S. Tomás10: «Ex ipso autem vos estis 
in Christo Iesu, qui factus est nobis sapientia a Deo et iustitia et sanctificatio et 
redemptio»11; cada grau da vida espiritual corresponde a um degrau diferente na 
imitação de Jesus. 

A distinção em iniciados, avançados e perfeitos que remonta à época 
patrística foi continuada pelos escolásticos e pelos ascetas da Companhia de 
Jesus12. Suárez faz algumas precisões importantes: os três estados não são nem 
estáveis nem separados por limites rigorosos; compenetram-se mais ou menos e 
nenhum progresso pode dispensar as regras elementares da ascese. 

Suárez escreveu sobre a Eucaristia um tratado especial, correspondendo 
ao que prescrevem os «Exercícios», como se lê na 2ª regra: «Louvar a confis-
são sacramental, a recepção do Santíssimo Sacramento uma vez por ano, muito 

6 Summa Theologica,  II-II, q. 88.
7 F. SUÁREZ, De oratione…,  l. 2, c. 6, n. 1. 
8 H. PINARD DE LA BOULLAYE, La spiritualité ignatienne, Paris, 1949, 18-21. – Ao 

longo do livro refere-se a vários autores, como o venerável Diego Álvarez de Paz (1560-1620), 
Luis de la Puente (1554-1624), Louis Lallemant (1587-1635), Antoine de Gaudier (1572-1622), 
Jean-Baptiste Saint-Jure (1588-1657), Giovanni Battista Scaramelli (1687-1752), Achille Gagliardi 
(1537-1607) e Claude La Colombière (1641-82).  

9 F. SUÁREZ, De oratione…,  l. II, c.9. 
10 Summa Theologica, II-II, q. LXXXIV, art. 1- 2.
11 1 Cor. 1, 30. 
12 Entre eles destacam-se D. Álvarez de Paz, A. de Guaudier e L. Lallemant.
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mais a que se faz cada mês mais ainda a que se faz cada semana com as dispo-
sições exigidas e necessárias». Em 1540, Inácio escreveu sobre a Eucaristia aos 
habitantes de Azpeitia que haviam sido doutrinados por ele a praticar a comun-
hão frequente. Outros padres jesuítas insistiram neste ponto, como Cristóbal de 
Madrid que exortava à comunhão frequente e Claude La Colombière que refu-
tava os sofismas jansenistas. A ideia chave era que o efeito essencial da Eucaris-
tia reside na união com Deus pela comunicação da sua própria vida que alguns, 
como Louis Lallemant, levam ao exagero quanto aos efeitos dessa união; na 
perspectiva suareziana há uma acção sobre o corpo do comungante, o mesmo 
fazendo o cardeal Juán de Lugo. 

O Corpo Místico, cuja regra concreta para o cristão é: «Jesus é o Caminho, 
a Verdade e a Vida», mereceu igualmente ao «doctor eximius» uma atenção 
especial13. 

No início da segunda semana dos «Exercícios», Santo Inácio coloca a 
segunda meditação fundamental: o chamamento do Rei Eterno, segundo estas 
palavras: «Quem quer vir comigo deve sofrer comigo para que, seguindo-me na 
dor, me siga também na glória». Ou seja, o objectivo do cristão é a imitação de 
Jesus de acordo com S. Paulo: «Vós todos que fostes baptizados em Jesus Cristo, 
fostes revestidos de Jesus Cristo»14; «Não sabeis que vossos corpos são os mem-
bros de Jesus Cristo?»15; «Eu vivo, melhor, não sou eu que vivo; é Jesus Cristo 
que vive em mim»16. A grande preocupação do cristão é a imitação de Jesus, 
pois ele está incorporado em Cristo como um dos seus membros, como escreve 
S. Paulo: «Não sabeis que os vossos corpos são membros de Jesus Cristo?»17. 
Suárez na esteira de S. Tomás evidenciou bastante este assunto. Aliás, o tema 
do Corpo Místico mereceu a atenção de vários autores, como Louis Bourdaloue, 
Luís de la Puente; Jean-Baptiste Saint-Jure, Louis Lallemant e Diego Álvarez de 
Paz. Acerca do discernimento dos espíritos, Santo Inácio teve forte consciência 
do papel do Espírito Santo na vida espiritual, bem como Luis de la Puente; Louis 
Lallemant escreveu sobre a docilidade do Espírito Santo e fala das regras para 
discernir os espíritos e Suárez também tratou da docilidade ao Espírito Santo18.

13 Io. 14, 6.
14 Gal. 3, 27.
15 1 Cor. 6, 15.
16 Gal. 2, 20.
17 1 Cor. 6, 15.
18 Outros autores que escreveram sobre o discernimento dos espíritos foram A. Gagliardi, 

D. Álvarez de Paz, L. de la Puente, J.-B. Scaramelli, J. Seisdedos Sanz, Alexandre Brou e J. de 
Guibert.
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O exame de consciência deve ser feito à noite de cada dia, pelo exame 
geral e o exame particular, sendo um dos meios mais eficazes para libertar a 
alma dos seus vícios. No De oratine Suárez reuniu bastantes textos sobre esta 
questão. Este exercício foi ao longo dos tempos bastante recomendado pelos 
Padres da Igreja como S. João Crisóstomo e S. Basílio e pelos mestres da vida 
espiritual como L. de la Puente que nos seus escritos tratou com profundidade 
deste assunto. Suárez reuniu muitos textos sobre este tema.

No que toca ao hino aos desprezos e aos sofrimentos, tema que se insere 
no sacrifício do amor próprio, também chamado terceiro grau da humildade, 
Suárez trata do 3º grau de humildade (3º grau) no De oratione. Também Johann 
Philipp Roothaan, Jacques Nouet, Jean-Jacques Surin e François Guilloré abun-
dam em referências a este assunto. E Alfonso Rodríguez resume maravilhosa-
mente as aspirações da alma chegada ao terceiro grau de humildade. 

Santo Inácio deu particular atenção ao tema da oração. A propósito dos 
«Exercícios» e dos seus métodos de oração, Suárez observa que todos estes 
autores (os referidos por ele anteriormente) se aplicaram antes a estimular do 
que a instruir e acrescenta que também «se alongam em considerações sobre os 
louvores e os efeitos da meditação ou da contemplação, mas estão longe de indi-
car com precisão alguma maneira especial de orar: “peculiarem autem metho-
dum orandi non ita distincte tradunt”. O beato Inácio, pelo contrário, condensa 
em regras muito breves e muito concisas este admirável ensinamento que ele 
parece dever, não tanto aos livros, mas à unção do Espírito Santo, a uma grande 
experiência e à prática».

Tratando do sacrifício da própria vontade, fala da obediência. Inácio 
ao saber dos abusos em Portugal recomenda-lhes a sua virtude de eleição: a 
obediência. A obediência «cega» aparece em Bourdaloue que a compara à fé, 
enquanto para Suárez ela só se compreende «por proporção», falando de forma 
análoga19.

Sobre a natureza da perfeição, diz que é essencialmente amor de Deus, 
amor perfeito. Suárez escreve: «Quanto ao seu fim e ao seu móbil próprio, a 
perfeição consiste apenas na caridade; formalmente entretanto ela inclui a per-
feição das outras virtudes»20. Finalmente, aborda o tema da confiança em Deus. 
Em Novembro de 1549, S. Francisco Xavier escrevia aos padres de Goa sobre 
este tema que outros autores como Louis Lallemant, Vincent Huby, Claude La 

19 F. SUÁREZ, De oratione…, l. 4, c. 15. Sobre a autoridade dos exemplos dos santos e dos 
milagres frequentemente citados a este propósito, ibid., n. 32-33. 

20  F. SUÁREZ, De oratione…,  l. I, c. 3-4. Também Álvarez de Paz, A. Rodríguez, B. 
Rossignoli, J. –J. Surin e J. B. Scaramelli abordaram em pormenor este tema.
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Colombière igualmente abordaram nas suas obras. Suárez na linha de alguns 
tratadistas defende que a confiança é a medida do que impetramos: «Quo (in 
excludenda haesitatione) perfectior, eo efficacior fiducia ad impetrandum»21. 

X

Entre as passagens mais características do De religione há alguns capí-
tulos que examinam a contemplação e a sua relação com a tripla via clássica da 
vida espiritual22. Passamos a apresentar dois temas entre tantos outros incluídos 
naquela importante obra do doutor granatense e que igualmente mereciam uma 
análise concreta. 

1. - Num deles, intitulado utrum contemplatio vel aliqua mentalis oratio 
possit interdum sine actu intellectus aut voluntatis inveniri?, Suárez manifesta 
claramente a sua posição quanto a um dos aspectos mais importantes concernen-
tes à vida mística23. 

Suárez começa por dizer que não faltaram homens espirituais muito 
experimentados em teologia mística que disseram poder acontecer que a alma 
em contemplação cessa as funções intelectual e volitiva. Tauler e o Pseudo-Dio-
nísio24 parece terem seguido essa via. Teriam falado de uma oração de silêncio 
ou dum sono espiritual que constituiria o mais alto grau da contemplação, um 
estado de quietude em que o espírito vigiaria sem agir e só Deus actuaria na 
alma. Esta concepção é refutada pelo «doctor eximius» que defende serem os 
actos intelectuais necessários para o começo deste estado, continuando depois de 
uma certa maneira; se a oração mística se reduzisse a elementos puramente afec-
tivos ou sensíveis, ele não seria digno do nome de oração. Tauler não usa uma 
linguagem teológica, non scholasticus subtilitate, sed mystica phrasi loquitur, e 
deve ser interpretado como Dionísio e outros místicos. Os actos de vontade em 
que se apoiam S. Boaventura, Gerson, etc. e quereriam reduzir a contemplação 
dita passiva, supõem também actos de inteligência25 

Os capítulos seguintes ocupam-se em pormenor do êxtase, em que Suá-
rez vê antes uma deficiência psico-fisiológica, uma fraqueza das forças corpo-

21  F. SUAREZ, De oratione…, l. 1, c. 24.  
22 F. SUÁREZ, De oratione…,  l. 12, c. 14.  
23 Pedro SAINZ RODRIGUEZ, Antologia de la literatura espiritual española, IV: Siglo 

XVII, Madrid, 1985,  195-219. 
24 J. TAULER, Institutiones, c. 12; Dionísio AREOPAGITA, De mystica theologia, c. 1. 
25 F. SUÁREZ, De oratione…, c. 13. 
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rais e naturais do que um acompanhamento normal e uma sequência necessária 
da contemplação26.

Outra questão desenvolvida pelo «doctor eximius» é se a contemplação 
ou alguma oração pode dar-se alguma vez sem o acto do entendimento ou da 
vontade.27 

Afirma o granatense que não faltaram homens espirituais muito experi-
mentados em teologia mística, como foi o caso de Tauler, que disseram poder 
dar-se que a alma posta em oração mental ou em contemplação de tal maneira 
fique em suspenso, que cesse em toda a operação actual tanto do entendimento 
como da vontade e que, todavia, orava em acto ante Deus e que pareça exercer 
um altíssimo género de contemplação, «à qual chamam oração do silêncio ou 
sono espiritual, no qual vigia a mente, não falando senão como ouvindo ou espe-
rando que nela lhe fala o Senhor».

É o que parece deduzir-se de Tauler, que fala daquele rapto em que o espí-
rito, acima de toda a capacidade dos sentidos e do entendimento, é conduzido 
por Deus à sua admirável luz sendo assim arrebatado aos céus28. Diz Tauler 

26 F. SUÁREZ, De oratione…, c. 16-20. 
27 A frase paulina que está na origem das considerações do apóstolo das gentes encontra-

se em 2 Cor. 12, 2-4: «Scio hominem in Christo ante annos quatordecim – sive in corpore nescio, 
sive extra corpus nescio, Deus scit – raptum eiusmodi usque ad tertium caelum. Et scio huiusmodi 
hominem – sive in corpore sive extra corpus nescio, Deus scit – quoniam raptus est in paradisum et 
audivit arcana verba, quae non licet homini loqui». Soa assim o v. 4: «óti erpáge eis ton parádeison 
kai ékousen arrémata rémata»; A frase «Arcana verba» é em grego um «oxímoron» baseado na 
raiz comum «árreta rémata». Alonso Schökel diz que esta passagem paulina do início de 2 Cor. 12 
constitui uma verdadeira autobiografia. S. Ireneu, Tertuliano, Clemente de Alexandria vêem aqui 
uma segunda revelação distinta de outra precedente ou num grau mais elevado. S. Tomás fala dos 
céus: «in paradisum, id est, in eam dulcedinem, qua indeficienter reficiuntur illi, qui sunt in coelesti 
Jerusalem». O c. 8 do Livro dos segredos de Enoch e o Apocalipse de Moisés situavam o paraíso dos 
justos no terceiro céu; é o «paradisus iucunditatis» do livro IV de Esdras (7, 36, 38, 123; 7, 32 ss.). O 
primeiro foi um patriarca antes do dilúvio (Gen. 4, 17 e 5, 18) e foi arrebatado por Deus como o seria 
Elias (1 Reg. 17 e 2 Reg. 2). S. Paulo ouviu ali coisas impossíveis de exprimir; o termo «palavras» 
é possivelmente um hebraísmo para designar «coisas» (hebr. «dabar»); mas a expressão «arrémata 
rémata» é técnica na linguagem dos mistérios para designar fórmulas, ensinamentos e o segredo 
contido das visões que não podem ser reveladas aos não iniciados. Santo Agostinho, S. Tomás e 
outros pensam que ele, como Moisés, atingiu a revelação da essência divina. O cardeal Tomás de 
Vio Caetano interpreta como tendo sido uma visão puramente de ordem intelectual. E. REPPO, Der 
Begriff «Rhéma» im Biblisch- Griechischen, 2 vols., Helsinki, 1951. 1954; A. BLAISE, Le voca-
bulaire latin des principaux thèmes liturgiques, Turnhout, 1966; Theologisches Wörterbuch zum 
Neuen Testament X, 11157-1160. - No Novo Testamento a ideia em debate aparece ainda em Act. 8, 
39: «Spiritus Domini rapuit Philippum»; 1 Tes. 4, 16: «Simul rapiemur cum illis in nubibus»; e Ap. 
12,5: «Et raptus et filius eius ad Deum».

28 Dionísio AREOPAGITA, De divinis nominibus, c. 17.
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entre outras coisas: «Ali abertamente se faz espírito, pela luz sem a luz, pelo 
conhecimento sem conhecimento e pelo amor sem amor». Mas, mais adiante, 
escreve: «Aqui já se produz um silêncio interior total e não se pode dizer nem 
uma palavra; além disso, nem por dentro nem por fora é permitido fazer nada 
aqui, mas o mesmo espírito opera uma doce, insensível e inefável paixão, num 
admirável milagre da sobremaneira esplendorosa e lucidíssima abismal divin-
dade».

Comenta Suárez: «A favor daquela sentença tira-se a colação a Tauler, 
que não fala com precisão escolástica mas em frase mística, e por isso as suas 
palavras não podem servir de fundamento, mesmo que queiramos basear-nos 
na sua autoridade. Na realidade não opina que a alma levantada àquele grau de 
perfeição ou contemplação careça do conhecimento ou do amor de Deus: é mais, 
afirma o contrário. Pois na continuação daquelas palavras: «Por luz sem luz, 
por conhecimento sem conhecimento, por amor sem amor», acrescenta: «Não 
porque seja sem amor, mas que no seu conhecimento, quando volta para si os 
olhos da sua contemplação, toda a sua essência, vida, conhecimento e amor lhe 
parecem demasiado pouco para compreender o Sumo Deus».  

Pelo que acrescenta o «granatense»: «Do que se deduz que compreende 
que a luz e o amor daquele grau de contemplação são de tal perfeição e estima 
que todo o conhecimento e amor das coisas inferiores o estima pouco menos que 
em nada. Por isso, diz a seguir que «ali se produz um interior silêncio, onde já 
não se permite falar nada». 

Também Dionísio pode dar a entender que assim é quando escreve: «Tu, 
queridíssimo Timóteo, como no mais excelente exercício dos místicos, no qual 
tanto podes, dá de lado aos sentidos e às acções da mente, e a tudo aquilo que 
cai sob os sentidos e que se vêem com a alma, e que o mesmo não existem que 
existem, e excita-te secretamente com o maior afinco na união e unidade com 
aquele que ultrapassa a toda a essência e ciência»29.

Deve dizer-se, todavia, que a oração mental não pode existir nem con-
servar-se sem nenhum acto do entendimento ou da vontade, baseando-se no que 
escreve S. Tomás na Summa Theologica30. 

29 Summa Theologica, II-II, q. 83, art. 10-13.
30 Nilo de Ancira (+ ca. 430), abade dum mosteiro da Ásia Menor, começou por ser discí-

pulo de João Crisóstomo; em 407 veio a recusar dizer uma prece pela cidade de Constantinopla, por-
que o imperador Arcadius (395-408) tinha deposto e exilado o seu mestre; as obras de Nilo chegadas 
até nós compreendem cartas e tratados ascéticos. – É da sua autoria um comentário sobre o Cântico 
dos Cânticos traduzido e editado com introdução e notas por Marie-Gabrielle GUÉRARD: Com-
mentaire sur le Cantique des Cantiques, ed. princeps, t. I, Paris, 1994 (trad. alemã: Schriften, vol. 
I: Kommentar zum Hohelied, Berlin, ca. 2004; também P. BETTIOLO, intr., ed. e trad., Gli scritti 
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O que leva Suárez a afirmar: «Donde se conclui: pois a mente não se 
eleva a Deus por sua própria acção, mas também, e muito mais, pela acção 
de Deus sobre a mesma: mais a operação do entendimento e da vontade não 
pode existir sem a acção própria do homem, pois sendo vital a operação, não 
pode consistir apenas na recepção, logo sem operação do entendimento ou da 
vontade pode dar-se algum modo de união ou de elevação da mente para Deus. 
E confirma-se porque ainda que na oração mental a alma fale com Deus, pelo 
que Nilo31, Crisóstomo e outros definem a oração dizendo que é «um colóquio 
da mente com Deus»; Deus, contudo, fala também à alma, segundo o Salmista: 
«Audiam quid loquatur Dominus Deus, quoniam loquetur pacem ad plebem 
suam et sanctos suos et ad eos, qui convertuntur corde»32; e Samuel dirige-se 
nestes termos ao Senhor: «Loquere, Domine, quia audit servus tuus»33. 

Segundo o autor do De oratione a palavra colloquium utilizada por Nilo 
significa que na oração intervém uma mútua locução, do homem para Deus e de 
Deus para o homem. Mesmo que o homem se cale, e mesmo que ainda em acto 
Deus não lhe fale, pode entender-se que o homem permanece em suspenso e 
preparado para ouvir o seu Deus, e para este fim é suspensa toda a operação, não 
só dos sentidos como também da inteligência, pois desta forma parece mais dis-
posto e com menos impedimentos para perceber e receber a locução divina».  

Dionísio Areopagita é de novo referido a propósito do mesmo tema. 
Aquele autor fala de Hieroteu que mais «padecia» do que operava coisas divi-

siriaci di Nilo il solitario, Louvain-la-Neuve, 1983;  M. GEERARD, Clavis Patrum Graecorum, 
Turnhout 1974…, 6043-6084 ; Dizionario degli Istituti di Perfezione, Roma 1974 ss., 6, 296-298; 
Dictionnaire de Spiritualité, 11, 345-354; H. RINGHAUSEN, Zur Verfasserwechsel und Christo-
logie der dem Nilus Ancyranus zugeschriebene Werke. Frankfurt a. M., 1967; J. GRIBOMONT, La 
tradition manusctite de s. Nil, in Studia Monastica, Barcelona,11 (1969) 231-267; A. CAMERON, 
The Autenticiity of the Letters of St. Nilus: Greek, Roman and Byzantinische Studies, 17 (1976) 181-
196; P. BETTIOLO, Le Sententiae di Nilo, in Cristianesimo nella Storia, 1 (1980) 155-184.

31 Sal. 84, 9.
32 1 Sam. 3, 9.
33 Dionísio AREOPAGITA, De divinis nominibus, c. 17. Hieroteu terá sido mestre do 

Pseudo-Dionísio e é o patrono dos advogados, ocorrendo a sua festividade na Igreja latina a 4 de 
Outubro. Santo Alberto Magno refere-se a Hieroteu ao comentar Dionisio Areopagita: «Las cosas 
divinas no se reciben por los principios de la razón, sino por cierta experiencia por compasión con lo 
divino, como dice Dionisio respecto de Hieroteu, que aprendió lo divino padeciendo lo divino. Pero 
el afecto infectado por un ilícito amor de las cosas no siente la dulzura de las divinas inspiraciones, y 
así, faltando el conocimiento que se da por la experiencia, puede alguien formar silogismos y enun-
ciar proposiciones, pero no tiene la ciencia real, que es parte de la bienaventuranza» (Comentario 
a la Teología Mística de S. Dionisio Areopagita, in Cuadernos de espiritualidad y teología, 1, 111. 
- O padre António Vieira refere-se aos Hieroteus nos sermões de «Maria Rosa Mística» (sermão 
XXV) e de Todos-os-Santos. 
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nas e diz ainda: «Na ignorância se adquire a íntima união com Deus e a mente 
abstraída de si mesma rodeia-se de raios muito esplendorosos e ali se ilustra com 
as profundidades impenetráveis da sabedoria»34.

Suárez volta a citar Nilo e também Crisóstomo, Gregório35 e Job; são 
deste último as seguintes palavras: «Porro ad me furtive verbum delatum est, et 
suscepit auris mea sussurum eius. In horrore visionis nocturnae, quando solet 
sopor ocupare homines»36. 

Prossegue Suárez o seu pensamento: «Finalmente, embora a oração se 
considere tal e qual é em efeito como uma petição, pode entender-se que per-
severa moralmente e em virtude, embora a operação cesse por algum momento 
ou tempo». E dá o exemplo do pobre à porta do rico. E ainda: «Deve dizer-se, 
todavia, que a oração mental não pode existir nem conservar-se em si própria e 
formar ser, sem nenhum acto do entendimento ou da vontade».

Para reforçar a sua ideia, apoia-se em S. Tomás que defende ser a oração 
um acto da razão e um acto próprio da criatura racional37. Também «o Damas-
ceno» é da mesma opinião: a oração é a elevação da mente para Deus38.

Lembra o lente de Coimbra que os Padres da Igreja falaram de contem-
plação, de sabedoria, de união, de colóquio, de pensamento, de meditação, de 
consideração e de união, e lembra Dionísio39 que fala da elevação para Deus, 
pressupondo-se que existe uma operação e um movimento da alma.  

E passa à demonstração pelo argumento da razão evidenciando que para 
começar a oração mental é necessário algum acto do entendimento ou da von-
tade para com Deus; orar, em especial mentalmente, não é uma denominação 
extrínseca, mas interna, por alguma mutação ou forma inerente, embora seja 
evidente que não é necessário para orar em acto que se produza alguma mutação 
nos hábitos ou noutras qualidades.

34 S. GREGÓRIO, Morales, l. 5, c. 20. – O livro é conhecido por Expositio in Iob ou 
Moralia.

35 Job 4, 12-13; o v. 13 soa assim: «pavor tenuit me et tremor, et omnia ossa mea perterrita 
sunt». 

36 Summa Theologica, II-II, q. 83, art. 10-13.
37 Segundo S. João Damasceno, todo o trabalho teológico deve orientar-se para a vida 

monástica, compreendida como perfeição cristã. É especialmente nas homilias que a sua doutrina 
espiritual aparece sumamente rica. A vida cristã deve orientar-se para a visão (theoría) de Deus, 
entendido mais como divindade do que como trindade. A pureza de coração (apatheia) e o amor 
(agapé), isto é a liberdade para com Deus. Fala de uma preparação, a da praxis, luta contra o vício e 
aperfeiçoamento da virtude, e a theoría, aprofundamento intelectual da fé, sempre ortodoxa.  

38 Dionísio AREOPAGITA, De divinis nominibus, c. 3; Die Namen Gottes des Pseudo-Dio-
nysius Areopagita, introd., trad., e notas de Beate Regina SUCHLA, Stuttgart, 1988.  

39 Sal. 83, 3; a primeira parte deste versículo diz: «Concupiscit et deficit anima mea in atria 
Domini». 
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Diz o Salmista: «Cor meum et caro mea exultaverunt in Deum vivum»40. 
«E se a oração mental não começa a existir no homem senão por um movimento 
próprio do entendimento ou da vontade.

Nas últimas páginas continua Suárez a desenvolver o seu pensamento de 
que as funções vegetativas se mantêm durante a contemplação. Quanto a Tauler, 
escreve: «Em favor daquela sentença tira-se a colação a Tauler, que não fala 
com precisão escolástica mas em frase mística.

Aristóteles também é referido por Suárez; escreve que o ser dotado de 
inteligência se aplica à contemplação dos fantasmas (sonhos).

As últimas explicações de Suárez prosseguem o pensamento já exposto, 
procurando defender que a inteligência e a vontade não cessam a sua actividade 
durante a contemplação. A razão diz-nos que tem de haver uma cooperação de 
Deus, caso contrário estaríamos a anular a própria essência humana. 

S. Bernardo fala da língua do Verbo que é favor de «dignação», enquanto 
a da alma é fervor de devoção: «Et Verbi quidem lingua favor dignationis eius, 
animae vero devotionis fervor41». E continua: «Elinguis est anima atque infans 
quae hanc non habet, et non potest ipsi ullatenus sermoncinatio esse cum Verbo. 
Ergo huiuscemodi linguam suam cum Verbum movet, volens ad animam loqui, 
non potest anima non sentire. Vivus est enim Dei sermo et efficax, et penetrabi-
lior omni gladio ancipiti, pertingens usque ad divisionem animae et spiritus. Et 
rursum cum suam anima movet, Verbum latere multo minus poterit, non solum 
quia ubique est presens, sed propter hoc magis, quod nisi ipso stimulante, devo-
tionis lingua minime ad loquendum movetur».

Cita a seu favor também S. Gregório que diz: «Furtivamente o ouvido 
do coração percebeu a corrente do divino sussurro, porque a mente inspirada às 
escondidas e ocultamente conhece a subtileza da locução íntima. Deve abstrair 
das coisas externas, mas é com o entendimento e a vontade que fala com Deus. 

Podemos dizer em conclusão que a contemplação é vista por Suárez na 
sua relação com a tríplice via clássica da vida espiritual. Interpretando Tauler e 
o Pseudo-Dionísio que parece falarem da oração de silêncio ou sono espiritual, 
Suárez defende que os actos intelectuais são necessários no início deste estado 
e continuam dum certo modo; se se reduzisse a elementos puramente afectivos 

40 A versão alemã soa assim: «Die Stimme des Wortes aber ist die Gunst seiner Gnade, die 
der Seele dagegen die Glut ihrer Gnade». Bernhard VON CLAIRVAUX, Sermo 45, in Sämtliche 
Werke, ed. de Gerhard B. WINCKLER, vol. VI, Innsbruck, 1995, 54.

41 F. SUAREZ, De statu perfecionis…, l. I, c. 3.  
42 F. SUÁREZ, De statu perfectionis…, l. I, c. 6-9. 
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ou sensíveis, não seria mais digno do nome de oração. Tauler não fala como 
teólogo, «non scholasticus subtilitate, sed mystica phrasi loquitur». 

Mais importante é o que escreve no trat. VII. Suárez expõe o que é a 
perfeição cristã42, depois faz um estudo geral e aprofundado dos conceitos evan-
gélicos43; nos últimos livros do tratado44, analisa a aplicação destes conselhos à 
vida religiosa graças aos três votos de pobreza, castidade e obediência. 

2. - Uma outra questão que mereceu a Suárez uma consideração especial 
é a relativa ao êxtase. O «doctor eximius» pergunta se no êxtase se faz abstra-
cção de toda a moção do apetite sensitivo e da virtude movente e nutriente e 
vegetativa. Começa por dizer que o apetite sensitivo pode ter a sua participação 
na contemplação, mesmo divina e espiritual. É o que se deduz das palavras do 
salmista: «Concupiscit et deficit anima mea in atria Domini. Cor meum et caro 
mea exultaverunt in Deum vivum»45. Na contemplação, diz, excita-se o apetite 
superior por meio do gozo, do amor e de outros actos semelhantes; o apetite 
superior move naturalmente o inferior, servindo-se do Aquinense46.

E prossegue Suárez dizendo que, assim como se compara o entendimento 
com a fantasia, assim se pode comparar a vontade com o apetite sensitivo, pois 
radicam na própria alma e estão subordinadas entre si e servem-se mutuamente. 
E por isso, o mesmo que na contemplação humana, que se realiza dum modo 

43 F. SUÁREZ, De statu perfectionis…, l. I, c. 8-10. 
44 Sal. 83, 3 ; a primeira parte deste versículo diz: «Concupiscit et deficit anima mea in 

atria Domini». 
45 Suma Theologica, II-II, q. 175, art. 2-2: «Ad secundum dicendum quod in homine est 

duplex appetitus, scilicet intellectivus, qui dicitur voluntas, et sensitivus, qui dicitur sensualitas. Est 
autem proprium homini ut appetitus inferior subdatur appetitui superiori, et superior moveat inferio-
rem. Dupliciter ergo homo secundum appetitum potest fieri extra seipsum. Uno modo, quando appe-
titus intellectivus totaliter in divina tendit, praetermissis his in quae inclinat appetitus sensitivus. 
Et sic dicit Dionysius, IV c. de Div. Nom., quod Paulus ex virtute divini amoris extasim faciente, 
dixit: vivo ego, iam non ego, vivit vero in me Christus. Alio modo, quando, praetermisso appetitu 
superiori, homo totaliter fertur in ea quae pertinent ad appetitum inferiorem. Et sic ille qui porcos 
pavit, sub semetipso cecidit, et iste excessus vel extasis plus appropinquat ad rationem raptus quam 
primus, quia scilicet appetitus superior est magis homini proprius; unde, quando homo ex violentia 
appetitus inferioris abstrahitur a motu appetitus superioris, magis abstrahitur ab eo quod est sibi pro-
prium. Quia tamen non est ibi violentia, quia voluntas potest resistere passioni, deficit a vera ratione 
raptus, nisi forte tam vehemens sit passio quod usum rationis totaliter tollat, sicut contingit in his 
qui propter vehementiam irae vel amoris insaniunt. Considerandum tamen quod uterque excessus 
secundum appetitum existens, potest causare excessum cognoscitivae virtutis vel quia mens ad quae-
dam intelligibilia rapiatur alienata a sensibus; vel quia rapiatur ad aliquam imaginariam visionem 
seu phantasticam apparitionem». 

46 Suma Theologica, I-II, q. 4, art. I, 3 e 5-4. 



 A Espiritualidade na Obra Filosófico-Teológica de Francisco Suárez 429

natural, coopera a fantasia, assim também a seu modo o apetite sensitivo de por 
si e removidos todos os impedimentos acompanha o afecto espiritual ou racional 
que se excita nela. 

A contemplação, embora perfeita e intensíssima, nunca impede o apetite 
sensitivo de cooperar com a vontade, se é que ela opera a contemplação. 

Prova-se e explica-se, porque ou a contemplação tem lugar à maneira dos 
anjos, ao a modo divino pela só operação da mente sem cooperação da fantasia, 
como acontece na visão dos bem-aventurados, ou por meio da ciência por si 
infusa, ou por profecia dessa ordem. 

Depois de falar da contemplação dos anjos, dos bem-aventurados ou por 
meio da ciência ou por profecia em que não funciona o apetite sensitivo e então 
não há êxtase positivo, mas negativo, fala a seguir da contemplação à maneira 
acomodada à alma unida ao corpo passível e então não se impede a fantasia. A 
pluralidade de operações de um e de outro apetite não impede a intensidade do 
movimento da vontade; a contemplação tem lugar de acordo com o modo de 
entender acomodado à alma unida ao corpo passível, e então como por força da 
contemplação perfeita não se impede a operação proporcionada à fantasia…».

E a propósito cita S. Tomás que diz ser natural a conexão entre esses 
afectos e um excita o outro e por ele é fomentado47. E o mesmo S. Tomás fala da 
alma que tende a comunicar ao corpo o gozo que tem de Deus48.

S. Tomás diz que por meio da contemplação e do amor de Deus se rea-
liza o êxtase conforme ao apetite49. Mas com isso não diz que a contemplação 
impede qualquer movimento do apetite sensitivo, mas sim que a contemplação 
impede que o apetite seja arrastado para objectos inferiores…E cita S. Paulo: 
«Vivo ego, iam non ego»50 e Dionísio51. 

O êxtase não anula a cooperação, mas transfere-a para objectos mais 
nobres; em toda a oração mental tem lugar enquanto que da sua parte ou da 
parte do corpo ou de qualquer outra causa não existe algum.

Suárez afirma a seguir que se conclui que a devoção que se sente no 
apetite sensitivo não deve ser desprezada pelos homens espirituais, nem que ela 
é própria dos imperfeitos, porque pode derivar da contemplação mais sublime 

47 Summa Theologica, I-II, q. 4, art. 4-5.
48 Summa Theologica, II-II, q. 175, art. 2-2.
49 Gal. 2, 19: «Ego enim per legem legi mortuus sum, ut Deo vivam. Christo confixus sum 

cruci; 20 – vivo autem iam non ego, vivit vero in me Christus; quod autem nunc vivo in carne, in 
fide vivo Filii Dei, qui dilexit me et tradidit seipsum pro me». 

50 De divinis nominibus, c. 4. 
51 Epist. 21, c. 9.
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e por si ajuda e dispõe o homem, para que com maior facilidade e com mais 
constância desfrute da contemplação.

A contemplação, mesmo a perfeita, não impede qualquer moção do 
corpo. Não anula a cooperação da fantasia e do apetite que se converte em prin-
cípio daquele movimento; portanto, se por outro lado os órgãos do corpo estão 
dispostos e algum dos seus movimentos é conveniente à contemplação mental, 
de modo que em vez de dificultá-la, antes pode servir-lhe de ajuda, nada obstará 
a que tal moção do corpo se dê com a altíssima contemplação da mente. 

E fornece este exemplo: «Um exemplo excelente temos no movimento 
da língua. Embora a oração mental ou a contemplação não requeira por si o uso 
da voz, pode acontecer, todavia, nalguma ocasião que pela eficácia do afecto ou 
da contemplação o homem profira alguma palavra ou de admiração ou de louvor 
ou de humilde petição, que não só não impedem a contemplação e a oração men-
tal perfeita, mas que às vezes servem de ajuda para ela». Além de Santo Agos-
tinho52 cita S. Boaventura no Opusculum de processu religionis e S. Tomás53.

S. Boaventura fala de modos de união com Deus: o primeiro é por via do 
ser natural, segundo o qual todos os entes se unem a Deus como causa eficiente, 
conservadora e final, o segundo é por via do conhecimento, o terceiro por via 
do amor, o quarto por via da glória, o quinto por via da materna conceição pri-
vilegiada, como sucedeu com a Virgem Maria e, finalmente, o sexto por via da 
união pessoal.

E cita também S. Tomás quanto a este tema começando por dizer que 
pode parecer que a oração não é vocal. Além disso, pela oração o homem 
ascende até Deus e a oração deve ser oferecida a Deus no silêncio, segundo o 
que se lê em S. Mateus: «tu autem cum oraveris, intra in cubiculum, et clauso 
ostio, ora patrem tuum in abscondito». 

Mas, em contrário, o Salmista escreve: «Voce mea ad dominum clamavi, 
voce mea ad dominum deprecatus sum». Ao que responde distinguindo que há 
duas maneiras de fazer oração: a comum e a singular.

 Deve responder-se que a oração vocal não se recita para apresentar a 
Deus o que Ele não conhece, mas para que a alma se excite para Deus, comenta 

52 Summa Theologica, II-II, q. 83, art. 12. 
53 Afonso Tostado o Abulense ou Madrigal (Madrigal de la Sierra, Ávila, ca. 1400 – Boni-

lla de la Sierra, perto de Ávila, 3 de Setembro de 1455), mais conhecido pelo epíteto de Tostado, 
porque era filho de Afonso Tostado, entrou para a ordem franciscana, que abandonou, tendo depois 
estudado filosofia, teologia, direito civil e canónico na Universidade de Salamanca. Participou no 
concílio de Basileia e escreveu Defensorium trium conclusionum em que defende a ortodoxia do seu 
pensamento contra certas acusações e opondo-se a Torquemada. Em 1449, foi nomeado bispo de 
Ávila, passando a ser conhecido por «o Abulense». Deixou uma vasta obra de carácter exegético. 



 A Espiritualidade na Obra Filosófico-Teológica de Francisco Suárez 431

Suárez, que acrescenta que as palavras que dizem respeito a outras coisas dis-
traem a mente e impedem a devoção do homem e ainda que o que importa é não 
ser visto pelos outros.  

Diz depois Suárez que se deve falar das operações da parte vegetativa. 
Destas operações o Abulense54 afirma que no êxtase perfeito ficam por completo 
anuladas, pela mesma razão que tais operações são vitais e dependem da actual 
influência da alma; logo pode ser tanta a atenção da alma a respeito das acções 
superiores que em absoluto fique em suspenso ainda nestas ínfimas. Confirma-
se entre muitas outras experiências pela prática de que pelo excessivo estudo ou 
oração e atenção da mente, vemos que se interrompe a digestão, ou pelo menos, 
que se realiza com mais lentidão e debilidade; logo a atenção da mente pode 
aumentar de tal forma que estorve por completo aquelas operações. A outra 
experiência é que o homem em êxtase costuma passar muitos dias sem comida 
e sem bebida e em algumas ocasiões parece também que fica sem movimento 
do coração, cessando o pulso e apenas sem que se ache no calor vital, mas que 
pareça como morto; logo etc. 

Mas, contesta Suárez, todavia S. Tomás55 opina que no rapto não se 
suspende a actuação da parte vegetativa. O mesmo afirma o Aquinense no De 
veritate56, onde disserta acerca do rapto, colocando seis questões: se a alma do 
homem é arrebatada às coisas divinas; se o rapto pertence à força cognitiva ou 
apetitiva; se Paulo viu a essência de Deus em rapto; se no rapto viu a essência de 
Deus; se foi privado dos sentidos; se a alma foi inteiramente separada do corpo; 
o que acerca disto conheceu ou ignorou; S. Paulo em rapto, diz, não foi alienado 
dos sentidos.

Apoiado na Summa Theologica o douto padre jesuíta conclui que a inte-
ligência e a vontade, bem como as partes vegetativa e sensitiva do homem não 
são anuladas quando ele se eleva na contemplação à esfera do divino. É uma 
argumentação feita com bastante pormenor em que analisa minuciosamente os 
textos da Summa Theologica, nomeadamente da II-II, q. e 175, tecendo longas 
considerações reveladoras do seu enorme talento filosófico e teológico. 

54 Summa Theologica, II-II, q. 175, art. 2. 
55 Summa Theologica, II, q. 13, art. 4.
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1. Nascido em Coca de Alba, perto de Salamanca, ao que tudo indica 
no ano de 1537, Gaspar Astete1 foi o primeiro jesuíta, se não a conceber, cer-
tamente a concretizar um vasto programa de educação e formação cristã para 
todos os «estados» de homens e mulheres, da infância à viuvez. Autor do cele-
bérrimo catecismo que, desde os últimos anos do século XVI até ao século XX, 
terá ultrapassado largamente o milhar de edições2, a sua primeira obra impressa 
tanto pode ter sido este catecismo (cuja primeira edição se desconhece) como 
o Modo de rezar el Rosario, Salmos y oraciones, publicado em Salamanca em 
1579 (reed. Burgos, 1593 e 1598)3. Seguiram-se as edições da primeira parte da 
Institucion y guia de la juventud cristiana (Burgos, Philipe de Junta, 1592), a 
segunda parte da mesma com o título de Tratado del estado de la Religion, y de 
su excelencia y perfeccion: do se ponen algunos tratados y Homelias de san-

1  C. SOMMERVOGEL, S.J., Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, Bruxelles-Paris, 
1890, vol. I, cols. 604-607; José E. de URIARTE y M. LECINA, S.J., Biblioteca de Escritores de la 
Compañía de Jesús (...), Madrid, Imp. de la Viuda de López de Horno, 1925, Parte I, t. I, A-B; Luis 
RESINES, Historia de la catequesis en Castilla y León, Salamanca, Kadmos, 2002, esp. 116 ss.

2 Sobre o catecismo, o problema da autoria e da sua confusão com o de Ripalda, as suas 
edições, vejam-se os diversos estudos de Luís RESINES, em especial «El Astete y l Ripalda, dos 
ejemplos de mixtificación», Vida Nueva, nº 1. 1195 (1979), 23-29; «Lectura crítica de los catecismos 
de Astete y Ripalda (I, II, III), Estudio Agustiniano, 16 (1981), 73-131; 241-297; 405-448; «Astete 
frente a Ripalda: dos autores para una obra», Teología y catequesis, nº 58 (1996), 89-138, e Historia 
de la catequesis en Castilla, ed. cit., 118-9.

3  Luis RESINES, Historia de la Catequesis en Castilla y León, ed. cit., esp. p. 120.
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tos... (Burgos, por Juan Baptista Varesio, 1594 e, talvez apenas com mudança 
de rosto4, em Burgos, pelo mesmo impressor, 1604), os tratados Del govierno 
de la familia, y estado del Matrimonio: Donde se trata, de como se han de auer 
los casados con sus mujeres, y los padres con sus hijos, y los Señores con sus 
criados, Valladolid, Alonso de Vega, 1598 (reed. pelo mesmo em 1603, com o 
mesmo colofón) e Del govierno de la familia y estado de las viudas y donzellas, 
Burgos, Philipe de Junta, 1597 (reed. pelo mesmo em 1603, com o mesmo colo-
fón), todas em formato 8º5.

Do percurso biográfico e religioso de Gaspar Astete sabe-se muito 
pouco6: professou a 1 de Julho de 1555, foi professor de latim, ministro e mestre 
de noviços da Província de Castela, confessor e pregador, vice-reitor e reitor do 
colégio de Burgos e reitor do de Villímar. São dados muito sumários, embora 
forneçam importantes indicadores do seu peso institucional e pastoral. Será, 
sobretudo, através das suas obras que poderemos tentar compreender o esforço 
pastoral deste jesuíta, nos importantes anos 90 do século XVI.

O primeiro aspecto a salientar é o de que as diferentes obras de Astete 
foram concebidas de um modo claramente complementar, como se vê em diver-
sas passagens das mesmas e, muito especialmente, na quarta parte, Del govierno 
de la familia y estado de las viudas y donzellas, na qual afirma que os conselhos 
repartidos por todas «van eslabonados y encadenados unos con otros. Porque si 
en los primeros libros se dan documentos a los padres, de como han de criar a los 
hijos, y a los maridos de como han de averse con sus mugeres, y a los señores 
con sus criados: tambien a los hijos de como han de obedecer a sus padres, y a 
las mugeres de como han de agradar a sus maridos; y a los siervos de como han 

4  O problema das edições das obras de Gaspar Astete, sendo lateral a este trabalho, mere-
ceria um estudo específico e tecnicamente sustentado, já que várias das aparentes reedições não 
devem ter passado da mudança da folha de rosto. Assim sucede com a segunda e terceira parte das 
Obras, que mantêm no fim o colofón da primeira edição. Para a análise da primeira parte da Insti-
tución y Guía de la Juventud..., sirvo-me do exemplar existente na Biblioteca Nacional de Lisboa 
(Res. 3174); para as três restantes partes, utilizo os exemplares da Biblioteca Nacional de Madrid 
(R/25927-29).

5  Sobre a escolha do pequeno formato por este e outros jesuítas, veja-se o estudo de Ber-
nabe BARTOLOME MARTÍNEZ, «Las librerías e imprentas de los jesuitas (1540-1767): una apor-
tacion notable a la cultura española», Hispania sacra, 40 (1988), 315-388, no qual transcreve uns 
versos manuscritos em que um jesuíta se defende da acusação de editar livros pequenos: «... los 
libros pequeñitos y piadosos/ y otros de poco bulto y provechosos/ que hace la Compañia/ súfrelos o 
camina a Andalucía.../ pues la imprenta los sufre como un plomo/ y no a Concina que es de ingenio 
Romo./ Tu quisieras tomazos abultados/ cómo libros de coro tablarcados/ pero frayle del alma...».

6   C. SOMMERVOGEL, Bibliothèque..., vol. I, col. 604; José E. de URIARTE y M. 
LECINA, Biblioteca de Escritoes..., tomo I, 337; L. RESINES, Historia de la catequesis en Castilla 
y León, ob. cit., 119-20.
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de ser fieles a sus señores» e, ainda, «si en esta quarta enseñamos a las madres 
viudas como han de enseñar a sus hijas donzellas: tambien enseñamos a las 
donzellas como han de seruir a sus madres: para que las unas y las otras vivan 
loablemente en sus estados»7. Aliás, a visão circular da vida a que adequou as 
suas obras já ficara muito clara no prólogo da terceira parte das mesmas, Del 
govierno de la familia, y estado del matrimonio: «quando el niño sale de la 
niñez, y passa por la puericia, y corre por la juventud, y se alegra en la adoles-
cencia, sino se detiene en el puerto de la Religion, ò en estado de continencia, 
va à parar al tempestuoso mar del Matrimonio, para que otra vez buelvan à salir 
deste mar los rios que entraron en el, que son los hijos, niños y mancebos, y los 
de edad mas crecida: y assi anda nuestra vida humana en un circuito perpetuo, 
haziendose padres los que primero fueron hijos, para que produziendo nuevos 
hijos, siempre se conserve y augmente el genero humano, como se conservan 
tambien desta manera todas las demas cosas que ay en el mundo. Y este es el 
discurso de mi libro que comiença en la enseñança delos hijos, y acaba en la 
enseñança de los padres, y luego da la buelta à la enseñança de los hijos...»8.

A preocupação com a utilidade e o proveito moral das suas obras e, con-
sequentemente, com a sua acessibilidade por parte de distintos leitores é visível 
não só na selecção do formato 12º e 8º e no uso do castelhano, mas também na 
sua diferenciação temática, a qual, acentuando a complementaridade, facilitava 
o seu uso por distintos estados. Como explica no final da primeira parte da 
Institución y guia de la juventud cristiana, «Mas porque este libro no crezca, 
ni sea grãde, sino manual y pequeño, y de poco precio: y porque lo puedan leer 
los niños en sus escuelas, y los estudiantes en sus estudios, y qualquiera persona 
lo pueda traer consigo, no yra con el la segunda parte, sino en otro libro por si 
distincto. Y lo mesmo se hara de la tercera y quarta, que con la ayuda del Señor 
yremos prosiguiendo...»9. 

De facto, o acento que coloca, em distintas passagens das obras, nos 
modos de as ler e nos seus públicos, com vista ao proveito tanto individual como 
colectivo, ajuda a compreender as suas intenções educativas que ultrapassam as 
estritamente pastorais. Se é certo que as obras poderiam ser lidas e usadas, antes 
de mais, por religiosos jesuítas ou outros e também pelos clérigos na sua acção 
pastoral, o autor tem presente a leitura directa pelos leigos, fossem eles os pais 

7  Gaspar de ASTETE, Del govierno de la familia y estado de las viudas y donzellas..., 
fl.7r-v.

8  Gaspar de ASTETE, Del govierno de la familia, y estado del matrimonio, fl. 7v.-8r.
9  Institución y guia de la juventud..., Primera parte, «Al lector» (antes da «Tabla de los 

Documentos deste libro»).
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de famílias ou os próprios jovens. Como afirmou no começo do prólogo ao leitor 
da quarta parte destas obras, «Doy por bien empleado (...) el trabajo de algunos 
años que me han costado los Documentos, que en las quatro partes deste libro 
he recogido: y doy me por bien pagado de el, con que algunas almas se ayan 
aprovechado dellos: y con que otras se puedan aprovechar de aqui adelante, 
leyendolos, o oyendolos leer»10. Aliás, já na aprovação tanto da primeira como 
da segunda parte da Institucion y guia de la juventud cristiana, o censor Manuel 
López reconhecera ser a obra «muy provechosa para que la lean todo genero 
de gente secular y mas particularmente los que tienen hijos, y mucho mas los 
mesmos hijos, assi quando andan en la escuela, que con esta lectura se enseñen 
a leer, como quando andan en el estudio de letras, que se les pegara mucha y 
buena doctrina, necessaria para las costumbres y vida Christiana»11. 

A actividade pastoral de Gaspar Astete na região de Burgos – como reitor 
e vice-reitor do colégio desta cidade e do de Villímar e também como pregador e 
confessor – terá sido o principal estímulo à redacção destas obras; em primeiro 
lugar, porque depois da publicação da Doutrina cristã e do Modo de rezar o 
rosário quis, como afirma no prólogo da Institución y guia de la juventud, «pas-
sar mas adelante», começando por produzir «unos Documentos saludables para 
instituyr y guiar bien la juuentud Christiana», tanto pelos pais e mães, como 
pelos «maestros, ayos, curadores, predicadores y confessores», pelos próprios 
«nobles y generosos mancebos» e, claro, pelos padres da Companhia, «que traen 
las manos en la mesa del negocio de las almas: los quales podran encomendar 
esta lectura a las personas que entendieren les sera de provecho»12. 

Em segundo lugar, porque, partilhando com outros autores, fossem lei-
gos, clérigos ou religiosos de distintas ordens, uma visão reformadora da socie-
dade e da educação dos leigos com vista a uma maior disciplina e influência dos 
modelos de vida cristã, olhava o papel dos «pais de famílias» – um conceito rea-
bilitado, precisamente, nos finais de quinhentos na Península Ibérica13 – como 
um factor essencial da reforma moral e social mais vasta. Daí aquela visão cir-
cular da educação e formação moral e, sobretudo, a insistência na educação dos 

10  Del govierno de la familia y estado de las viudas y donzellas..., «Al lector», fl. 7r.
11  Institucion y guia de la juventud..., Primera parte, [fl. 3v.]
12  Institucion y guia de la juventud... Primera parte, «Al lector», s.p.
13  Praticamente inexistente nos textos do século XV e primeira metade do século XVI, este 

conceito, talvez por influência italiana, passa a ser usado com alguma frequência nos textos espa-
nhóis posteriores à década de 80 do século XVI (Mª de Lurdes Correia FERNANDES, Espelhos, 
cartas e guias.. Casamento e espiritualidade na Península Ibérica (1450-1700), Porto, Instituto de 
Cultura Portuguesa, 1995, esp.292 e ss.
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comportamentos e no controlo das atitudes, a começar pelos dos filhos, tanto na 
infância como na puerícia e juventude, sem esquecer a formação dos religiosos, 
dos pais de famílias e das viúvas..

2. O seu programa é, portanto, muito amplo e, obviamente, não pode ser 
devidamente aprofundado no limitado espaço deste artigo14. Por isso o limitarei 
à análise do modo como concebeu a educação infantil e juvenil no espaço fami-
liar, considerando-o esteio e cimento de reforma de toda a sociedade cristã.

Partilhando com os seus contemporâneos, jesuítas ou não, a ideia recor-
rente em diversos textos de que a educação da infância e da juventude devia ser, 
além do dever, uma preocupação de todos os pais – porque esta é «la edad mas 
aparejada, y mas dispuesta para recebir la doctrina que se le enseñare de quantas 
ay»15 – Gaspar Astete fundou grande parte dos seus conselhos sobre a educação 
da juventude – a que dedicou toda a primeira parte da Institucion y guia de la 
juventud christiana e ainda o livro segundo da segunda parte desta obra – na 
convicção (que os séculos XVII e XVIII explorariam até à exaustão) de que «el 
niño que doctrinamos, es como una vara blanca y delgada, que facilmente se 
dexa doblar como queremos: y como una tabla rasa, donde no ay pintada cosa 
alguna, o como una massa de cera, que está dispuesta para que la sellemos como 
quisieremos»16. Ainda que tenha presente e até reitere os deveres dos mestres em 
todo o processo de educação comportamental (para além do escolar), Gaspar de 
Astete olhou a função educativa dos pais com uma redobrado atenção, nomea-
damente, no caso de «gente noble», porque os pais «pocuraran enseñar con mas 
honestidad, y con menos peligro de cuerpo y de alma (...) que algunos ayos, o 
otras personas»17. Baseando-se também na sua experiência pessoal, Astete pôde 
afirmar com visível segurança e convicção: «Tengo por averiguado, que no se 
puede tomar empresa de mayor importancia que esta de la institucion y guia de 
la juventud»18. 

Esta visão reiterada, insistente, do papel educativo dos pais deve ser 
vista no quadro das novas orientações reformadoras dos tempos pós-Trento que, 
resultante também da contribuição de muitos humanistas na primeira metade de 
Quinhentos, olharam a reforma da vida moral como uma prioridade que deve-

14  A alguns aspectos relacionados com a sua concepção do casamento e da vida familiar me 
ocupei em Espelhos, Cartas e Guias, ed. cit., 242-3, 270-3, 295-7, 332-3.

15 Institución y guia de la juventud..., Primera  parte, fl. 4r.
16 Institución y guia de la juventud..., Primera  parte, fl. 4r.
17 Institución y guia de la juventud..., Primera  parte, fl. 12v.
18 Institución y guia de la juventud..., Primera  parte, fl. 15v.
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ria começar, precisamente, no seio da família e, depois, ser alargada a toda a 
sociedade, reforma essa que constituiu uma dimensão fundamental de toda a 
Reforma Católica. Já não estava apenas em causa a educação da nobreza nem 
a exploração da sua influência social e cultural. Nas prioridades dos jesuítas, 
nomeadamente em regiões relativamente afastadas da do poder político – como 
o prova bem o conhecido investimento catequético da Companhia – importava 
alargar o esforço tanto educativo quanto moralizante da infância e da juventude 
a distintos estratos sociais. Daí a crescente insistência, em variados tipos de 
textos, na formação dos «bons costumes», nas «virtudes» e na «boa criação» 
de crianças e jovens em geral, independente da, ou complementarmente à, sua 
formação escolar.

Aliás, quando Astete se debruçou sobre os deveres dos pais de famílias, 
no Libro segundo do Del govierno de la familia, seleccionou como primeiro 
«Documento» o modo «Como los Padres y las madres han de criar a los hijos 
en su casa, y enseñarlos ellos mismos»19. Comparando a casa do pai a um forno, 
afirmou que «conviene mucho mirar que no salgan desta primer hornada, tor-
cidos, o cascados, o mal sazonados», responsabilizando primeiramente as mães 
«porque es su officio proprio y principal»20 e relembrando-lhes os argumentos 
já cansados (porque muito repetidos e aparentemente ineficazes) dos incon-
venientes do recurso às amas e as muitas vantagens do aleitamento materno, 
tanto pelo alimento físico quanto moral, uma vez que neste influiria também «la 
leche de las buenas costumbres y doctrina»21. Por isso também fez depender o 
comportamento moral dos filhos do exemplo dos pais, porque «mas mueve el 
ejemplo para la imitacion, que quantas palabras se pueden dezir», discorrendo 
nessa sequência sobre a importância do castigo «moderado y discreto» logo a 
partir da infância22.

Tendo em conta esta visão articulada dos deveres educativos dos pais, 
é compreensível que, quando Astete se debruça largamente sobre a educação 
moral e o comportamento dos jovens, tenham uma presença significativa o 
«amonestar», o «corrigir» e o «castigar» dos filhos pelos pais. 

19  Gaspar ASTETE, Del govierno de la familia..., 295-301 (=303). Sobre a importância 
crescente atribuída à educação dos filhos, a começar no espaço doméstico e sob a vigilância dos pais, 
em diversos textos doutrinários e literários de Quinhentos e Seiscentos, já me ocupei em Espelhos, 
Cartas de Guias. Casamento e espiritualidade na Península Ibérica.., ed. cit., 163-198 e, esp., 338-
402 («O primado dos “bons costumes” na educação dos filhos»).

20  Gaspar ASTETE, Del govierno de la familia..., 294 (=296).
21  Del govierno de la familia..., 295 (=297).
22  Del govierno de la familia..., 499ss.
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De facto, no vasto quadro educativo em que se inserem os dois volumes 
da Institucion y guia de la juventud christiana, ocupa um espaço considerável 
tanto o «ensino» e «doctrinamiento», como a «correction y castigo», se bem que 
«con discrecion y prudencia, teniendo cuenta con el natural de cada uno de los 
niños»23, uma vez que «o el regalo de los padres, o el buen tratamiento de su 
persona, o la torpe ociosidad, o la maldita sobervia, o la indomita libertad, o las 
malas compañias, en breve dan con el mancebo en el profundo de los males, y 
en el despeñadero dela muerte del alma»24.

Portanto, do seu ponto de vista – partilhado por outros autores da época 
e até posteriores –, o ensino e o castigo faziam parte do mesmo processo educa-
tivo, porque, como começou por afirmar, «el hombre que en su niñez es criado 
con regalo y buen tratamiento del cuerpo, sin doctrina ni castigo de sus padres, 
echa hondas rayzes en la tierra, que son las afficiones viciosas, y costumbres 
terrenas...»25. Como dirá no Tratado del estado de la Religion, «el que huviere 
de entrar en la Religion, no entre tan verde y tan fresco enlos vicios, y en las 
passiones no domadas, que se quede siempre con sus malos siniestros, y venga 
a echer a perder a si, y a su Religion: y a otros muchos»26.

Além disso, mesmo dispendendo variadíssimos argumentos para con-
vencer os pais a serem os principais educadores dos filhos, Astete não podia 
esquecer o recurso frequente à amas e a inevitabilidade da presença do aio, 
sobretudo entre a nobreza e alta burguesia, e por isso retomou todos os argumen-
tos tradicionais que a longa tratadística anterior havia desenvolvido (doc. VII), 
como, aliás, o fez em relação aos «maestros de las escuelas de niños»27, a quem 
a obra também foi dedicada.

Mas algumas das considerações mais interessantes – porque fornecem 
informações importantes sobre hábitos da época – encontram-se no segundo 
livro da obra «En el qual se trata de las virtudes que ha de tener el mancebo 
Christiano: y de como se ha de auer con los de casa»28 e no terceiro «En el qual 
se trata de como se ha de auer el mancebo con los de fuera»29.

Recuperando, uma vez mais, a imagem da tábua rasa, os seus primeiros 
argumentos giram em torno do valor e benefícios da castidade, da importância 

23  Institucion y guia de la juventud..., Primera parte, fl. 5r.
24  Institucion y guia de la juventud..., Primera parte, fl. 15v.
25  Institucion y guia de la juventud..., Primera parte, fl. 2r.
26  Tratado del estado de la Religion, fl. 65r.
27  Institucion y guia de la juventud..., Primera parte, fl. 27v e ss.
28  Institucion y guia de la juventud..., Primera parte, fl. 72r e ss.
29  Institucion y guia de la juventud..., Primera parte, fl. 127v e ss.
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das leituras devotas, dos malefícios das pinturas e livros lascivos «que se leen a 
solas, o que se escriven, o cantan». Propõe mesmo – antecipando os argumentos 
que a Ratio Studiorum de 1599 divulgará amplamente30 – que «los que visitan 
escuelas de niños, y las universidades, y estudios particulares, aurian de mandar, 
que ni huviesse, ni se leyessen libros deshonestos y de malas costumbres, ni 
en romance, ni en Latin, como son, Marcial, Catullo, Propercio, y otros seme-
jantes»31. E mesmo «si algunos de los Poetas se han de leer, mas ha de ser para 
imitar la eloquencia y manera buena de dezir, que para quedarnos con la miel 
dulce y engañosa de las cosas que cuentan»32. Igualmente críticas – e muito 
significativas no quadro modelar do comportamento dos jovens e, muito espe-
cialmente, como bem o mostra muita da literatura da época, dos estudantes – são 
as suas referências às «casas publicas de mujeres perdidas», cujos perigos para 
os jovens e estudantes eram por demais conhecidos e denunciados.

Também neste contexto fazem especial sentido os seus conselhos relati-
vos à prática da confissão – lembrando  o tópico de todos os confessionais do 
recurso a confessor conhecido33 –, aos devotos exercícios em que devia ocupar-
se o jovem, como eram ouvir missa, sermões, rezar ofício e o Rosario de N. 
Senhora, ler livros devotos, exemplificados nos de Fr. Luís de Granada, de Juan 
de Avila, no Contemptus mundi de Tomas Kempis, nas Confissões e Meditações 
de S. Agostinho, nas obras de S. Boaventura e, sobretudo, as vidas dos santos 
recolhidas nos Flores sanctorum da época34. 

Neste vasto panorama formativo, a «honestidad y modestia» são, obvia-
mente, apresentadas como duas das virtudes basilares do comportamento do 
jovem35, que deviam ser escoradas pela vergonha, pelo silêncio, pela obediên-
cia36. No leque variado que ia das práticas religiosas ao comportamento moral e 
social, desejava-se que as atitudes do jovem se pautassem pela moderação nos 
gestos37, nas palavras e no uso dos sentidos38, nos diversos comportamentos em 

30  Cito pela edição bilingue latim-francês, dir. AA.VV., Ratio Studiorum. Plan raisonné et 
institution des études dans la Compagnie de Jésus, Paris, Belin, 1997, esp. p. 86: «Abstinendum a 
libris inhonestis».

31  Institucion y guia de la juventud..., Primera parte, fl. 83r.
32  Institucion y guia de la juventud..., Primera parte, fl. 83v.
33  Institucion y guia de la juventud..., Primera parte, fl. 91 e ss.
34  Institucion y guia de la juventud..., Primera parte, fl. 94v-96r; já no doc. II do Libro 

segundo havia aconselhado a leitura de «algun libro deuoto, especialmente si trata de la Passion del 
Señor» (fl. 79v.).

35  Institucion y guia de la juventud..., Primera parte, «libro segundo», doc. VII: «De la 
honestidad y modestia que el mancebo deue guardar», fl. 96 e ss.

36  Institucion y guia..., fl. 98r.
37  Institucion y guia..., fl. 99 e ss.
38  Institucion y guia..., fl. 104r-105v.
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privado ou em público, e até na forma de vestir39, evitando modas estrangeiras 
– tanto mais que, segundo afirma o autor, «los Españoles andan como monas, 
imitando los trages de todas las naciones, y cada año inuentan nuevos generos 
de vestidos»40.

Aquelas virtudes e esta moderação deviam ser exercitadas, antes de mais, 
em casa, sendo «para todos» «manso y humilde, afable y bien acondicionado»41, 
especialmente com as irmãs, às quais ha «de honrar mas y tratarlas mejor, no les 
poniendo las manos, ni affrentandolas de palabra...»42, cuidando delas de modo 
especial e reforçado em caso de viuvez da mãe43. Em consonância, o trato com 
os criados devia ser relativamente distante, evitando toda familiaridade, muito 
particularmente com as criadas...44.

Os conselhos relativos ao modo «como se ha de auer el mancebo con 
los de fuera» (livro terceiro)45 não diferiram nos pressupostos e nos objectivos, 
embora este exijisse ainda mais cuidados e, sobretudo, grande «discrecion y 
cordura»46. Considerando Astete que «un mancebo discreto y bien compuesto 
en sus costumbres, es bastante para componer una casa entera, y aun reformar 
toda una comunidad»47, faz muito sentido que tenha começado por defender 
que o «discreto mancebo ha de hablar a todos con buena criança y hazerles toda 
cortesia y honrarles»48; deveria ter em conta, obviamente, a qualidade da pessoa 
e saber «jugar con la espada de la lengua, para que con ella hable tan discreto, y 
juegue tan limpio, que a todos agrade, y a nadie offenda», não autorizando que 
em sua presença se falassem «palabras torpes, necias y de chocarreria»49, nem 
se murmurasse dos outros, porque não era «cosa de hombres Christianos roer las 
vidas agenas, ni despedaçar las famas de los ausentes, murmurando y diziendo 
mal»50.

Como seria de esperar, a propósito da fala com mulheres, Astete redobrou 
as cautelas e os avisos, porque «el trato menos necessario y mas dañoso para el, 
es el de mugeres, como la experiencia lo enseña...»51. Por isso, «en el caso que 

39  Institucion y guia..., fl. 106r e ss.
40  Institucion y guia..., fl. 109v.
41  Institucion y guia..., fl. 112v.
42  Institucion y guia..., fl. 116r.
43  Institucion y guia..., fl. 116 e ss.
44  Institucion y guia..., fl. 122 e ss.
45  Institucion y guia..., fl. 127v. e ss.
46  Institucion y guia..., fl. 129v. e ss.
47  Institucion y guia..., fl. 135r.
48  Institucion y guia..., fl. 131-2.
49  Institucion y guia..., fl. 134v.
50  Institucion y guia..., fl. 140r.
51  Institucion y guia..., fl. 142v.
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hayas de visitar, o hablar [con] mugeres, se corto, grave y modesto, y no risueño, 
y muy alegre y chocarrero: y no les cuentes cuentos indecentes, ni curiosidades 
no necessarias, ni nuevas impertinentes. En el mirarlas se cauto y honesto, en el 
oyrlas atento, en el responderlas sucinto, en el despedirte ligero»52; e nem mesmo 
com as mulheres «buenas y devotas» devia ser livre a conversação, «porque por 
esso no dexan ellas de ser mugeres, y tu hombre» e «aunque el trato comience 
por bien y por espiritu, puede venir a parar en carne»53.

Claro que estas advertências e conselhos assentam não só em padrões de 
«honestidade» e de recato individual, mas também de sujeição a regras de com-
portamento social e público que nem sempre os jovens respeitavam. As muitas 
denúncias, em variados tipos de textos, dos desacatos públicos dos jovens são 
também reiteradas e criticadas por Astete: «Suele auer en las ciudades, y enlos 
estudios, y universidades algunos mancebos tan inquietos y rencillosos, que no 
tienen otro officio sino inquietar y hazer (como dizen) salir de sus casillas a los 
mancebos modestos y sossegados: andando de noche por las calles rompiendo 
las puertas y ventanas, hurtando lo que pueden, injuriando a los que passan, y 
haziendo otras semejantes trabessuras. Y desta suerte se van haziendo libres, 
indomitos, deshonestos, menospreciadores de sus padres, incorregibles, amigos 
de su parecer...»54. Talvez por isso sejam tão repetidos, nos diversos textos que 
se debruçam sobre o comportamento infantil e juvenil – e também nestes de 
Gaspar Astete – os apelos à escolha de boas companhias e dos amigos, que deve-
ria incidir nos que «en sus costumbres son blandos, sinceros, suaves y apazibles, 
que dan buen olor de si, y viven con exemplo de honestidad», ou seja, «aquellos 
de quien puedas aprouecharte enla virtud», que se confessam «a menudo, y oyen 
sermones, y no pierden sus lectiones: los que visitan los pobres de los hospitales, 
y hazen semejantes obras de caridad»55, que são prudentes, liberais, zelosos do 
bem do amigo, verdadeiros, iguais «en edad, en estudio, en condicion, en manera 
de vivir, y mas en costumbres» e «en riquezas»56. Ao contrário, juntarem-se aos 
«mancebos dissolutos, holgazanes, comedores, beuedores, jugadores, deshones-
tos...» significava perder «la verguença y honestidad», «el temor de Dios», fazer 
«concierto con la muerte del alma, y con el infierno»57.

52  Institucion y guia..., fl. 144r.
53  Institucion y guia..., fl. 145r.
54  Institucion y guia..., fl. 146r.
55  Institucion y guia..., fl. 149v-150v.
56  Institucion y guia..., fl. 152r.
57  Institucion y guia..., fl. 156r.
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Segundo o autor (numa visão que se encontra em outros textos da época), 
esta perdição juvenil era resultado da negligência dos pais, de «la libertad que 
les dan, la abundancia del comer y beuer, el regalo y la ociosidad con que los 
crian»58. E, por isso, para evitar a maléfica ociosidade que sempre ajudava a 
germinar e crescer os vícios, Gaspar Astete sabia que as «honestas recreacio-
nes» tinham (ou deviam ter) um lugar importante nas ocupações dos jovens e 
não hesitou em reconhecer que «la recreacion es tan necessaria para el hombre 
que viue enel mundo, como la sal para el manjar que se ha de comer»59, mas, tal 
como o sal, devia ser moderada para não ser prejudicial. Por isso também a sua 
falta é criticada por poder conduzir ao «estremo vicioso, que se llama rusticidad, 
o inurbanidad: y es, quando un hombre viue vna vida triste y solitaria, apartado 
de los demas hombres», como sucederia com «algunos moços mal acomplexio-
nados y melancolicos: que son tan esquivos y solitarios, que apenas les vereys 
el rostro alegre, claro, ni levantado»60. Se lembrarmos que o mesmo autor já 
havia valorizado a inculacação dos hábitos de cortesia nos jovens em todos os 
momentos ou circunstâncias de convivialidade, faz todo o sentido a recomenda-
ção de que também o «mancebo discreto» soubesse «a tiempos callar, y oyr, y 
recogerse: y a tiempos hablar, responder, preguntar y conversar»61.

Neste contexto, seria inevitável reflectir sobre a importância do jogo e 
das representações teatrais. Todos os jesuítas sabiam que não era suficiente nem 
eficaz simplesmente proibir estas distracções. É, aliás, razoavelmente conhecido 
o uso inteligente do teatro em latim nos colégios dos jesuítas, a sua função peda-
gógica e os seus intuitos tanto educativos quanto moralizadores. Mas, fora dos 
colégios, sobretudo em Espanha, as comédias eram cada vez mais representadas, 
mais vistas e aplaudidas, nomeadamente por alguns clérigos que também nelas 
participavam62. Mas também eram cada vez mais criticadas, por um lado, em 
razão do perigos que muitos viam nessa afeição e, por outro, pelas “ousadias”, 
em palavras e gestos, de muitas delas que, como afirma Astete, «mezclan entre 
lo poco bueno que tienen, tantas canciones lascivas, tantos dichos deshonestos, 
tantos entremeses indecentes, y tantas cosas ocasionadas a mal, que con esto la 
tierna juventud (...) facilmente es inflamada en el fuego de la concupiscencia»63 
– já para não falar do dano para as donzelas, casadas e mulheres em geral64, 

58  Institucion y guia..., fl. 157v.
59  Institucion y guia..., fl. 161r.
60  Institucion y guia..., fl. 162v-3r.
61  Institucion y guia..., fl. 163r.
62  Institucion y guia..., fl. 166v.
63  Institucion y guia..., fl. 171v-2r
64  Institucion y guia..., fl. 172r.
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sobretudo desde que «se han hecho theatros en algunas casas y lugares dedica-
dos al seruicio de Dios»65. 

Por isso tentou – como tentaram muitos outros – orientar o jovem para 
«exercicios honestos» como «leer, escrevir y contar» que considerou ser «una 
delas mayores noblezas que puede tener un mancebo»66, ou «esgrimir, correr, 
tirar, caçar, hazer mal a un cavallo», ou «algun officio de manos, como dibuxar, 
esculpir, pintar, tallar, bordar, o otros como estos, que muestran ingenio y habi-
lidad»67, ou ainda, moderadamente, a música (desde que «en la musica no aya 
cantares lascivos y suzios»68). Já no dançar, ocupação que geralmente os pais 
gostavam de dar aos filhos69, Astete vê «poca necessidad» e «poca autoridad», 
por os considerar «exercicios de mugeres» e não de «mancebos modestos»70.

O corolário deste panorama educativo é a escolha de estado: a religião 
ou o matrimónio. As dificuldades e os deveres de um e outro não cabiam, obvia-
mente, numa obra sobre a educação da juventude. Por isso lhes dedicou duas 
outras obras diferenciadas, do mesmo modo que ao comportamento da viúva e 
aos seus deveres de criação das suas filhas reservou um outro volume que con-
clui o ciclo educativo de que acima falei.

Mas este ciclo não prescinde nunca do modelo de disciplina pessoal e 
social que subjaz à primeira parte da Institucion y guia de la juventud cris-
tiana..., obra que, significativamente, contém no quarto livro um «sermon del 
gran Basilio, de como se han de aprovechar los estudiantes de los libros delos 
gentiles que oyen, o leen» e ainda «un orden para bien confessarse, y unas reglas 
de honesta vida»71. Estas, ao mesmo tempo que fornecem uma síntese dos prin-
cipais conselhos dispersos na obra, constituem também um sumário dos tópicos 
em que assentam as normas de vida cristã dos distintos estados sociais de que o 
autor vai ocupar-se nas obras seguintes, tendo em conta a especificidade da vida, 
das obrigações, das condicionantes dos mesmos, uma vez que, como comecei 
por afirmar, Gaspar Astete nunca perde de vista a visão articulada, complemen-
tar e, em certo sentido, circular da formação cristã para o sucesso de toda a 
Reforma Católica em que, visivelmente, como jesuíta, também se empenhou.

65  Institucion y guia..., fl. 173v.
66  Institucion y guia..., fl. 176r.
67  Institucion y guia..., fl. 177r-v.
68  Institucion y guia..., fl. 180r.
69  Institucion y guia..., fl. 182r: «...algunos padres quieren enseñar a sus hijos este exerci-

cio, y les parece que es vno de los que mucho conuiene que sepa vn mancebo...».
70  Institucion y guia..., fl. 183r-v.
71  Institucion y guia..., fl. 204r-248r.



Frei Luís de Granada e a Companhia de Jesus: 
A Convergência
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Nem sempre acontece que bem conversem e mutuamente se enalteçam 
aqueles que a seu cargo têm a mensagem da concórdia entre os homens de boa 
vontade e a disseminação de um verbo que requer o esbater das diferenças e o 
entrelaçar dos esforços.

É, infelizmente, o que muitas vezes verificamos nos nossos dias; é, infe-
lizmente, o que aprendemos duma lição do passado que lamentamos até nós ter 
chegado.

Mas haja Deus, que as excepções são muitas e com uma delas gostosa-
mente  nos vamos entreter.

Trata-se, num encontro sobre a Companhia de Jesus, de fazer chegar 
ao conhecimento de alguns uma amostra dos afectuosos encarecimentos que, 
sobre ela, continuada e calorosamente, desfiou Frei Luís de Granada, um frade 
dominicano de alma e coração, espanhol de nascimento, mas também português 
pelos anos, e foram muitos, que, neste solo, viveu, pregou, admoestou e serviu 
as boas causas.   

O cruzamento dos testemunhos

Na sua Chronica da Companhia de Jesus na Província de Portugal, Bal-
tasar Teles, recapitulando as muitas dificuldades, alguns dissabores e uns quan-
tos apoios, encontrados pelos padres jesuítas, particularmente aquando da sua 
fixação em Évora, afirma, dando azo à sua gratidão, ao comentar a atitude do 
Cardeal D. Henrique:
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Ajudou também muito a mudar dos pensamentos sinistros que de nós tinha a 
sancta conversasam, e boas advertências, que neste particular lhe dava o muy 
Religioso Padre frey Luis de Granada, da sagrada Ordem dos Prégadores, a quem 
devemos eternas obrigaçoens.1

Muitos anos após esta aventura eborense, na advertência Al Cristiano 
Lector, que introduzia uma das suas derradeiras e mais divulgadas obras, na 
busca de uma compensação para as perdas sofridas pela Igreja Católica na Ale-
manha e na Inglaterra, alegando os caminhos abertos para a propagação da fé 
nos territórios recém-adquiridos na África e no Oriente, saúda Frei Luís  os 
missionários que generosamente se dispunham a trocar a placidez do mundo 
conhecido pela arriscada tarefa da conquista espiritual dos mundos a conhecer.

Se é verdade que todos eles têm jus ao seu aplauso, não é menos verdade 
que para alguns vão sinais de um especial carinho:

Mas porque la mies es copiosísima, y todas las naciones de gentiles están dando 
voces y pidiendo cristiandad, y para desmontar tantas breñas como hay en ellas, 
eran necesarios más obreros, la divina Providencia – que nunca falta en las cosas 
necesarias – ofrecida esta ocasión, determinó multiplicar los obreros,  y así, (…) 
crió otra nueva religión de los padres de la Compañía de Jesús, los cuales, des-
ocupados de todos los otros ejercicios que este ministerio les pudieran impedir, 
todo su estudio y trabajos emplean en el negocio de la salvación de las ánimas, 
no sólo en las tierras cultivadas de los fieles, sino también en las incultas de los 
herejes y infieles, navegando hasta el cabo del mundo; y esto con tanto fruto que 
ya tienen ofrecidas las primicias de sus trabajos a los pies del vicario de Cristo.2

Moral da história, fechando o circuito aberto com  a convicção de um 
jesuíta e encerrado com as certezas de um dominicano: mais de três décadas tin-
ham corrido (c.1550-1583) e o companheirismo não esmorecia; Frei Luís, insis-
timos, nunca se arrependeu de ter terçado armas pela nova instituição religiosa; 
para ela frequentemente teve palavras de apreço; quando escrevia ou quando 
pregava; intercedendo, acompanhando, estimulando; para muitos dos seus filhos 
foi um familiar chegado, um confidente, um conselheiro que também aceitava 
conselhos.

1 Balthazar TELLES, Chrónica da Companhia de Jesus na Província de Portugal, Lisboa, 
Paulo de Craesbeek, 1645-1647, I, 512

2 Fray Luis de GRANADA, Obras Completas,  XII, Sumario de la Introducción del símbolo 
de la Fe y Modo de catequizar, Edición y Nota Crítica de Álvaro HUERGA, Madrid, 1997, 446.
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+ + +

Acrescentemos que aos estudiosos de Granada sempre têm parecido 
óbvias  as raízes andaluzas da sua simpatia pela Companhia, ou seja, fácil seria 
ter-se ele deixado contaminar pela admiração que por ela mostrava  João de 
Ávila, com quem muito conviveu, sobretudo entre 1534 e 1550 (os encontros 
posteriores terão sido esporádicos em Priego3); aliás, na Vida del Padre Maestro 
Juan de Ávila, que redigiu, perto do fim da vida, a pedido do Padre Diego de 
Guzmán4, não só refere pormenorizadamente os conselhos dados pelo beato ao 
próprio Diego de Guzmán, a Don Antonio de Córdoba e a Diego Ramírez para 
que na Companhia fizessem os seus votos, como comenta o seu intento, ao sen-
tir aproximar-se  a morte, de vir a ser sepultado no colégio dos padres jesuitas, 
aspiração que, após o seu falecimento, sem hesitações se cumpriu, sendo que 
«los padres de la Compañía de Jesús llevaron su cuerpo a la iglesia de la misma 
Compañía, donde está sepultado en la capilla mayor,  a la parte del Evangelio y 
hízose en la pared un arco para poner la caja en que está el cuerpo, y una losa en 
la cual están escritos estos versos (…)».5

Razões não faltam a  tais estudiosos; o prometedor relacionamento com 
a nova Ordem  seria apenas mais uma consequência da bem guardada ensinança 
de João de Ávila; da sua influência nos rumos da espiritualidade granadina se 
têm, aliás, ocupado todos os biógrafos.6

Do Colégio do Espírito Santo à Universidade de Évora

O agradecimento ao padre de S. Domingos pela bem sucedida interferên-
cia no  acolhimento dos jesuítas na cidade de Évora ficou registado na frase com 
que iniciei este trabalho. Importa, porém, olhar mais de perto os acontecimentos 
e inventariar-lhe causas e faseamento.

3 Álvaro HUERGA, Fray Luis de Granada.Una vida al servicio de la Iglesia, Madrid, 
Biblioteca de Autores Cristianos, 1988, 45-46. Talvez o último encontro tenha ocorrido em 1552, 
quando do falecimento do conde de Feria.

4 Fray Luis de GRANADA, Obras Completas, XIX, Epistolario, ed. cit., 1988, 144-145. 
Frei Luis reconhece as suas diminutas forças para tão oportuno escrito, mas decide-se a ele, soli-
citando memoriais e outos papéis de que possam dispor alguns de quantos, com João de Ávila, 
conviveram.

5 Fray Luis de GRANADA, Obras Completas, XVI, Biografías, I, ed. cit., 1997, 117.
6 Álvaro HUERGA, Fray Luis de Granada, ed. cit., 47-91. Nestas páginas se inventariam 

as formas e a fortuna deste trato, sobretudo durante a estada de Granada em Escalaceli. Note-se 
também que, do lado dos jesuítas, esteve Frei Domingo de Valtanás que lhes dedicou uma das suas 
Apologías, a XII (1556-1558).
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Há quem defenda7, mas sem alargada concordância, que, num conselho 
de estado realizado em 1540, o Cardeal teria insistido na partida dos Padres 
Simão Rodrigues e Francisco Xavier para a Índia, alegando,  a par da já exis-
tência em Portugal de muitas Ordens monásticas, os hipotéticos perigos de uma 
pregação de religiosos que, em França, bem poderiam ter sido contaminados 
pela heresia protestante.

No entanto, enviados por Santo Inácio, como pronta resposta a uma 
manifestação da vontade de D. João III de beneficiar do trabalho apostólico 
dos novos obreiros, apenas, e como sabemos, o primeiro embarcaria, sendo que 
Simão Rodrigues se quedou pela metrópole, com o encargo de reforçar o con-
tigente.

Não foi, além disso, e  se é que existiu, um tal juízo de D. Henrique impe-
ditivo da rápida fixação da Ordem na Casa de Santo Antão de Lisboa (1542)  e 
no Colégio de Coimbra (1542, igualmente).

Simplesmente, a inovadora metodologia da oração e, muito especial-
mente, a prática dos Exercícios levantaram os rumores dos mais desconfiados e 
D. Henrique chegou a ordenar a abertura de um inquérito; tendo os resultados 
sido extremamente favoráveis ao novo Instituto, ele próprio veio a solicitar, em 
1550, para o Arcebispado de Évora, um pequeno grupo de sacerdotes ao qual, 
mais tarde, viria a confiar o Colégio do Espírito Santo para a preparação do 
clero.

Como ficou dito (e redito), alguma força deve ter tido também o amigável 
empurrão dado por Granada para a consolidação da cardinalícia confiança.

Cronistas e panegiristas não o calam e mostram-se penhorados.
E, admitamos, foi talvez esta simpatia pela Companhia que, sem demé-

rito para o largo reconhecimento dos seus dotes de orador, veio a justificar a sua 
escolha para pregador, na Catedral, de um sermão destinado a encarecer, perante 
os cristãos, a fundação do novo Colégio. Embora se desconheça o texto exacto, 
ficou a certeza de que os novos padres foram apresentados como «varoens apos-
tólicos, apostados a procurar com todas as forças o bem das almas e  renovar, na 
Igreja de Deus, a sanctidade de custumes».8

E mais se sabe que o retrato seria  confirmado pela comunidade dioce-
sana que muito favoravelmente reagiu à prática apostólica dos novos padres.

7 Balthazar TELLES, Chronica, I, ed. cit., 48; Francisco RODRIGUES, História da Com-
panhia de Jesus na Assistência de Portugal, tomo I, volume II, Porto, 1931, 607-608. Os pareceres 
dos dois cronistas não coincidem, sendo Francisco Rodrigues um defensor do apreço do Cardeal 
pela Companhia, desde os primeiros momentos. 

8 Balthazar TELLES, Chronica, I, ed. cit.,  517.
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Depois de abrigado numas casas da rua da Mesquita e no Paço, onde 
vivia D. António, Prior do Crato,  o novo Colégio passou, em 1554, para o edi-
fício definitivo.

Ainda que mais sumárias do que as de Baltasar Teles, outras referências 
à disponibilidade de Frei Luís para colaborar com os jesuítas, nesta fase, se 
podem recolher em escritos como a Évora Ilustrada, do Padre António Franco, 
que caracteriza a sua pregação como a de quem «sempre de coração estimou e 
amou muito a Companhia9», e a Évora Gloriosa, do Padre Francisco da Fonseca, 
que distingue o dominicano como um dos religiosos a quem a Companhia mais 
deve, não apenas por directamente sempre  a ter defendido e animado, como 
também pela benéfica influência que teve junto de importantes vultos da Igreja, 
como Frei Bartolomeu dos Mártires e Frei Bartolomeu Ferreira.10

Seguindo as pegadas dos seus antecessores, também os modernos comen-
tadores das vicissitudes da Companhia de Jesus, entre nós, encarecidamente 
referem o papel de Luis de Granada em prol dos dicípulos de Santo Inácio; entre 
eles conta-se o Padre Francisco Rodrigues que relata ter, em 1566, Leão Henri-
ques S. J., confessor do Cardeal, repetido ao seu Geral um pensamento do frade 
dominicano, segundo o qual «ainda que a Companhia não fizesse outro serviço a 
Nosso Senhor senão povoar as Ordens religiosas de pessoas de espírito e letras, 
era muito assinalado o serviço que lhe fazia».11

E mais garante afiançar ele que só no hábito era diferente dos jesuítas e 
que, no sermão de boas vindas, a que já se aludiu, lhes reservou  a alto propósito 
de restituir a Igreja contemporânea à santidade da Igreja primitiva, previsão esta 
que a fortuna do Colégio do Espírito Santo se encarregaria de comprovar.

Não admira por isso que a sua presença fosse amiudadas vezes requerida 
em actos da Companhia.

Em 1556, por exemplo, lá estava ele entre os muitos religiosos que assis-
tiram à festa da abertura do ensino das Artes, durante  a regência do Padre Inácio 
Martins, num pátio das Escolas especialmente enganalado e repleto de assisten-
tes, sob a presidência do bispo de Targa, D. Manuel dos Santos.

9 António FRANCO, Évora Ilustrada, Évora, edição de Armando de GUSMÃO, 
1945, 225.

10 Francisco da FONSECA, Évora Gloriosa, Epílogo dos quatro tomos da Évora Ilus-
trada, que compôs o R.P.M. Manuel Fialho da Companhia de Jesu, Roma, Oficina Komarekiana, 
1728, 325.

11 Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus, tomo I, vol. I, ed. cit., 491. 
As observações aparecem num contexto de inventário dos cuidados com a formação dos jovens nos 
noviciados.
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Nem admira que, no mesmo ano de 1556, em carta de 31 de Março (a 
S. Francisco de Borja?) se solidarizasse com quantos jesuítas estavam  a ser 
alvo de injustas e caluniosas censuras por parte de um padre de S. Domingos, 
convicto de que apenas sobre o caluniador poderia recair o desagrado divino e 
intentando consolar o seu destinatário:

Alégrese vuestra reverencia, que la Compañía procede por los mismos términos 
por donde procedió la primitiva Iglesia, y iay de Roma, cuando le faltare Car-
tago!
Lo que a vuestra reverencia pido es que ruegue a nuestro Señor en celo de per-
fecta caridad que no nos azote por la culpa de uno, que éste es el mayor temor 
que tengo. 12

Dois anos mais tarde, o elogio à primeira Escola inaciana em Évora 
reforçar-se-ia na apresentação a D. Henrique dos Treynta y dos Sermones, de 
Frei Juan de la Cruz, quando,  num conjunto de reflexões sobre a missão do 
bom prelado,  distingue, entre as grandes linhas programáticas do destinatário, a 
formação do clero, para a qual, de diversos modos, ele contribuiu, atento ao bem 
viver dos escolhidos, às carências das localidades, ao equilíbrio entre o enraiza-
mento e a disponibilidade requerida a esses missionários internos.

Para o que não se poupava  a diligências e inovações:

Para esto fundó también el Colegio de los Padres de la Compañía de Jesus con 
grandes y magnificentísimas expensas y rentas, para que en él se enseñe no sola-
mente latinidad y lenguas, sino también artes y teología, y se críen aquí otros para 
predicadores, como allí se crian para confesores.13

Não deixa de ser curioso sublinhar que, exactamente em 1558, os jus-
tos favores de D. Henrique à jovem Companhia atingiram um dos seus pontos 
mais altos com a passagem do Colégio do Espírito Santo a Universidade; posi-
tivamente avaliado o rendimento dos estudos ali seguidos, multiplicaram-se as 
iniciativas e, da parte do Sumo Pontífice, chegaram, em Setembro, as letras Ad 
personam vestram que sancionavam a vasta actividade desenvolvida.

12 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 32. Não é de estranhar a relação com 
S. Francisco de Borja que, aliás, esteve em Portugal por quatro vezes: 1553, 1557, 1560-1561 e  
enquanto Geral (entre 1565 e 1572).

13 Fray Luis de GRANADA,  Epistolario, ed. cit., 208. O perfil do bispo ideal foi por várias 
vezes abordado por Luís de Granada, no contexto de uma preocupação comum aos espirituais da 
época.
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+++

Deslocado, entretanto, para Lisboa, Granada nem por isso se esquivou a 
acompanhar o percurso da pujante instituição, quer sobre ela escrevendo, quer 
participando em actos académicos ali recorrentes, como seria de esperar.

Em 1575, de intenções postas nos pregadores que por lá se iam apurando, 
redige a Ecclesiastica Rhetorica, que dedica à própria Universidade, congra-
tulando-se pela maturidade atingida no incansável esforço ao serviço do aper-
feiçoamento dos apóstolos da palavra.

Da sua leitura, salta aos olhos não apenas o domínio das estratégias do 
bom orador (com muita bibliografia percorrida e assimilada), mas igualmente  a 
indesmentível capacidade da reformulação escrita dos já longos hábitos de uso 
do púlpito, onde quer que, no seu caminho, ele se encontrasse.

No entanto, será sobretudo quando, de um modo ou outro, está em causa 
a personalidade do Cardeal, que o frade dominicano mais insistentemente se 
espraia no panegírico tão amiude repetido.

Fá-lo na carta Al Cristiano Lector que, em 1575, abre as Meditações e 
Homilias compostas por D. Henrique («fundador del Colegio y Universidad de 
la ciudad de Évora y de otros Colegios de la Compañía de Jesus14»), fá-lo na 
dedicatória ao Arquiduque Alberto na Historia de las virtudes y oficio pasto-
ral del Srmo Cardenal Don Enrique (recapitula toda a trajectória do Colégio 
e da Universidade com indicações muito precisas sobre frequência e especia-
lizações15) e, evidentemente, na primeira parte da biografia em questão, onde, 
regozijando-se com o elevado número de pregadores instruídos na cidade alen-
tejana, certeira e graciosamente nos passa esta informação:

De esta manera, pues, como este negocio se comenzó puramente por Dios, así 
Él lo favoreció: porque sucedió tan prosperamente, que de ahí a algunos años 
fueron muchos graduados así en artes, como en teología.Y de los teólogos salían 
tantos a predicar las cuaresmas, que ningún lugar, por pequeño que fuese carescía 
de predicador. De modo que como antes faltaban predicadores para los lugares, 
agora ya faltaban lugares para los predicadores.16 

Isto, pelo que a textos pessoais respeita.
Quanto a participações activas em actos académicos, fácil nos é igual-

mente reunir indicativos; assim, temos notícia de que, no acto público de teolo-

14 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 228.
15 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 278-279. Não esquece ainda Frei Luís a 

edificação do Hospital e a reformação de algumas Ordens.
16 Fray Luis de GRANADA, Biografias, I, ed. cit., 129.
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gia em que se doutorou Inácio Martins (1570), por indicação do rei, Frei Luís 
colocou dois dos dezasseis argumentos e, acabado o acto, saudou entusiastica-
mente o saber do antes candidato;17 no doutoramento de Pedro da Fonseca foi 
um dos padrinhos, tendo, na véspera da celebração do acto, pregado um admi-
rável sermão;18 e outros contactos não devem ter faltado, dada a intimidade que, 
tanto ele como o Padre Jorge Serrão, primeiro professor de teologia, primeiro 
chanceler da Universidade e seu  reitor entre 1565 e 1569, austero provincial, 
entre 1570 e 1574, e, mais tarde, director da casa professa de S. Roque, deve-
riam manter entre si, já que ambos tão assiduamente a cultivavam com o cardeal 
D. Henrique19. Jorge Serrão viria mesmo a ter o doloroso encargo de transmitir 
ao prelado a derrota de D. Sebastião em Alcácer Quibir.

Mas há mais: em Lisboa, foi o dominicano solicitado para colaborar na 
remodelação de alguns livrinhos manuscritos, de que os Padres da Companhia 
se serviam no ensino da doutrina, segundo um método aqui difundido pelo padre 
Pedro Parra da província de Aragão que suscitara algumas dúvidas às autori-
dades mais conservadoras. Este seria o ponto de partida da Doutrina Cristã de 
Marcos Jorge e Inácio Martins, suficientemente conhecida e estudada.20

Ainda as «dívidas» ao Cardeal D. Henrique
Ficou claro, claríssimo, que, com muita frequência, os contactos ami-

gos entre Frei Luís de Granada e a Companhia de Jesus passavam pela comum 
ligação ao Cardeal D. Henrique.

Por volta de 1586, falecido o prelado em 1580, o dominicano concebe 
o projecto de escrever a história da sua vida, de modo  a evitar que fossem 
lançadas ao esquecimento dos vindouros as suas virtudes humanas e pastorais. 
O escrito, relativamente breve e de mediano valor literário (Frei Luís estava já 
muito idoso), só seria publicado postumamente na edição de Obras Completas 
organizada por Frei Justo Cuervo (XIV, Madrid, Fuentenebro, 1906). 

A verdade, porém, é que o autor se empenhou a fundo no seu trabalho, 
não se limitando a preparar para a estampa um texto em espanhol, mas, sobre-

17 António FRANCO, Imagem da Virtude em o Noviciado da Companhia de Jesus do real 
Collegio do Espírito Santo de Évora do Reyno de Portugal, Lisboa, Oficina Real Deslandiana, 
1714-1719, 55.

18António FRANCO, Imagem da Virtude, ed. cit., 56.
19 J. M. QUEIROZ VELOSO, O Reinado do Cardeal D. Henrique, Lisboa, 1946, 397.
20 Francisco RODRIGUES, História da Companhia de Jesus, tomo I, vol.II, ed. cit., 457-

459. A obra foi publicada em Lisboa em 1561, reeditada em Braga em 1566 e, de novo, em Lisboa 
em 1609. Do único exemplar da Doctrina Christã conhecido (até esta data) em uma edição do século 
XVI – Lisboa, Manuel de Lira, 1592 –, fez o C.I.U.H.E. uma edição facsimilada (acompanhada de 
uma breve introdução) celebrativa do colóquio de que se publicam estas actas.
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tudo, socorrendo-se dos possíveis contactos para que alguém mais jovem e com-
petente o traduzisse ao latim e assim lhe reservasse alargada difusão.

Desta preocupação, encontramos suficientes provas em cartas ao Geral 
Claudio Aquaviva e ao Padre Carlos Bascapé, autor de uma contemporânea  bio-
grafia bilingue (italiano e latim) do Cardeal Borromeo, que Luis de Granada21 
muito gostaria de ver em volume conjunto com o seu modesto contributo.

São particularmente significativas, do nosso ponto de vista, as duas epís-
tolas a Aquaviva, por nelas se assumir a cada momento, talvez como tentativa 
para conseguir uma tradução latina de Gian Pietro Maffei (que em Lisboa deve 
ter estado talvez entre 1579 e 158422)  para a compilação de materiais que lhe 
permitissem elaborar uma história latina dos feitos dos portugueses no Oriente (o 
que se veio a verificar) ou, talvez, admitamos, sem qualquer espécie de manha, 
um nunca desmentido afecto pela Ordem de Santo Inácio e o apelo para uma 
revisão motivadora do muito que, ao Cardeal, esta era devedoura. 

Reparemos, então, em alguns excertos em que tal dedicação incontorna-
velmente vem ao de cima.

Em Dezembro de 1586, ao iniciar a correspondência com o Geral da 
Companhia:

No creo que extrañará Vuestra Revd.ma Paternidad escribirle yo sin haberle visto 
ni servido, pues pienso que sabrá cuán antiguo hijo soy de esa sancta Compañía; 
y esto me movió en parte a escribir las historias de  dos vidas: una del padre  
maestro Juan de Ávila (…); la otra es del serenísimo cardenal Don Enrique, que 
despues fue rey de Portugal (…).23

Em Abril de 1587, depois de insistência no anterior pedido:

En esto no tengo más que decir, ni en otra cosa, sino ofrecerme a V. P. Revd.ma 
como verdadero hijo suyo, que no menos lo soy que todos los que están debajo 
de su obediencia, aunque sea el hábito diferente.24

21 Encontramos as missivas ao Padre Bascapé em Epistolario, 137-139, 145-147, 150-151, 
157-159, 163-164. Nelas se prestam repetidas contas das diligências feitas junto do Geral da Com-
panhia e se insiste na oportunidade de reunir as biografias. Isto, pouco depois do agradecimento pela 
notícia da exemplar morte do Cardeal italiano, cuja lição Luís de Granada afirma ter partilhado com 
os padres da  Companhia (Epistolario, 137).

22 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 72. Na carta a Felipe II, de 9 de Fevereiro 
de 1581, Luis de Granada tem ocasião de elogiar a eloquência de Maffei que lhe leu algumas páginas 
da obra que começava  a trazer entre mãos.

23 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 154.
24 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 161.
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E atentemos de seguida no nada inocente alerta para as obrigações da 
Companhia para com D. Henrique:

Y el intento del padre don León [Henriques] y el mío era para que V. Revd.ma 
Paternidad mandase al padre Mafeo, o a quien mejor le pareciese, que la volviese 
en latín [a Vida reliogísima del cardenal don Henrique], para que corriese toda la 
Cristiandad y todos se aprovechasen de los ejemplos y virtudes que en ella halla-
rán, y reconociesen la devoción y amor grande que este religiosísimo Príncipe 
tuvo  a la Compañía de Jesus. (…)Y por esto y por lo que la Compañía debe  a 
este Príncipe, remetí esta traslación a las manos de V.Revd.ma Paternidad, pues 
tiene cabe sí personas que puedan hacer esto muy bien hecho.25

Chegou Frei Luís  a saber que Maffei estava demasiado ocupado para 
poder empreender  a desejada versão, mas continuou esperançado em que outro 
latinista a poderia levar  a bom termo26; a verdade, contudo, é que ela nunca teve 
lugar, provavelmente porque Claudio Aquaviva não teria encontrado no texto 
suficiente qualidade para merecer uma tradução.

E, convenhamos, tinha alguma razão. A avançada idade roubara ao 
grande escritor dominicano muito do seu talento para deleitar e aproveitar  a 
quem o lesse.

De idêntico enfraquecimento se ressentem as restantes biografias.

Santo Inácio, o grande

Não tão idoso era, porém, Pedro de Ribadeneira (levava 41 anos de Com-
panhia27) quando, em Julho de 1581, Frei Luís o felicitava por se ter decidido a 
pôr em letra de forma a vida de Santo Inácio, simultaneamente o esclarecendo 
sobre algumas dúvidas relativas à prática do coro e sobre novas adesões à Com-
panhia.

As suas palavras não poderiam ser mais calorosas:

Huelgo mucho que ponga vuestra reverencia en lengua común la Vida de su 
padre, y ha días que deseaba yo esto, para que se conociese la traza y orden de 
las obras de Dios, la cual se vio en la fundación de la Iglesia cristiana, y agora 
se ha visto en la de la Compañía, la cual de tan humildes principios y tantas con-

25 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 160.
26 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 163. Numa missiva  a Bascapé, queixa-se 

Frei Luís de poucas forças e de se sentir impossibiltado de encetar uma tradução latina.
27 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 79.
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tradicciones llegó en poco tiempo a la cumbre en que agora la ha puesto Dios.Y 
esta tan grande prosperidad y multiplicación de casas y de colegios, aún en tierras 
de herejes, manifiestamente declaran ser Dios el autor y fautor de la Compañía, 
porque de esta manera crecen las cosas en que El pone su mano.28

Pelo menos três anos mais tarde, já a obra tinha sido oferecida a Granada 
pelos inacianos de Portugal («como a hijo antiguo que saben ser yo de la Com-
pañia29»), Ribadeneira fará a sua oferta e o feliz contemplado não se cansará de 
elogiar os méritos do biógrafo que foi capaz de aliar a «prudencia» e a «elo-
cuencia», o «espíritu» e a «doctrina» e manifestou a rara capacidade de tecer 
justificados louvores a «su instituto, sin perjuicio de todas las otras Ordenes 
(antes con grande loa de todas ellas y de sus institutos)».30

Na Vida, de Ribadeneira, fica uma perfeita imagem de todas as virtudes 
de Inácio de Loiola; da sua leitura, em que Luís de Granada só encontrou moti-
vos para edificação e contentamento, todos recolherão sugestões para um exem-
plo  a imitar e, afinal o que mais importa, a certeza de que «el padre Ignacio no 
murió, sino que está tan vivo retrato de virtud en esas letras como si lo estuviera 
entre nosotros, y ahí lo tienen siempre vivo sus hijos, para ver en él, no la carne 
y sangre, sino su espíritu y vida y ejemplos de virtudes.».31

De milagres se fala também, mas, parece-me, apenas daqueles que impli-
caram conversões porque é maior «fruto la mudanza de los ánimos que la de 
los cuerpos», e desses milagres há que ter admiração já que «qué mayor mila-
gro que haber tomado Dios a un soldado desgarrado, y sin letras, y tan perse-
guido del mundo, por instrumento para fundar una orden de que tanto fruto se 
ha seguido, y que en tan breve tiempo se ha extendido por todas las naciones 
del mundo?»32 

Também a versão latina da obra lhe chegou às mãos e com ela muito se 
congratulou, pois assim «todas las naciones extranjeras de Francia y Alema-
nia»33 ficariam habilitadas  a conhecê-la e a dela retirar o correspondente enri-
quecimento espiritual, além de que, espera o frade de S. Domingos, os próprios 

28 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 79.
29 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 129.
30 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 130.
31 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 131.
32 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 131. A concisão, no que a milagres res-

peita, diferencia cabalmente esta Vida, de Ribadeneira, de De vita et moribus Ignatii Loiolae, que 
Maffei faria imprimir em 1585. Os tempos tinham mudado e os milagres tornaram-se necessários 
para reclamar  a santidade.

33 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 153.
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ingleses lhe não ficariam insensíveis («y también creo que no menos fruto ha de 
hacer en Inglaterra, donde hay muchos católicos escondidos34»).

Com Pedro de Ribadeneira seguiria a correspondência, ora dando-lhe 
Frei Luís  incentivo para redigir outras vidas de santos inacianos, ora confes-
sando, sem receio de pieguice, o quanto se comoveu com a leitura  de outra obra 
sua [La Cisma de Inglaterra]:

Todo el libro pasé de tabla a tabla, y lloré muchas lágrimas en algunos lugares de 
él, mayormente en la muerte de la reina de Escocia».35

A partilha

Nem só com mútuos encómios se alimenta a amizade, nem só em tempos 
de paz  se manifestam as identidades.

Como todos nós, neste imperfeito mundo, Frei Luís de Granada travou as 
suas guerrilhas; guerrilhas declaradas por desatentos questionadores, mas em 
que sempre teve do seu lado aliados e defensores.

De tais contratempos, que, de resto, não foram numerosos, e dos quais 
sempre saiu relativamente vencedor, omito o rol das dificuldades durante  a 
crise dinástica, por devidamente estudadas repetidas vezes36, e retenho dois de, 
aliás, desigual gravidade.

Em 1559, teve de deslocar-se a Valladolid para defender a ortodoxia das 
suas obras, incluídas no Catalogus librorum qui prohibentur, coordenado por 
Melchor Cano e sancionado pelo arcebispo Valdés que acabaria por dar o nome 
ao Índice (como Índice de Valdés ficou conhecido); conseguiu, apesar das difi-
culdades («de manera que, al no venir yo acá, actum erat de negotio prorsus», 
dirá a Carranza37), autorização para reformular o Libro de la Oración y Medita-
ción (relativamente poucas modificações) e o Guia de Pecadores (o novo seria 
quase outra obra); para essa permissão contava, cuidava ele, com insuspeitas 
influências, entre as quais a de  S. Francisco de Borja que desfrutava de grande 
prestígio na corte; se uma tal intervenção teve ou não lugar, não se chegou a 
saber, porque a verdade é que o próprio jesuíta acabou por cair nas malhas do 

34 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 153.
35 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 178.
36 Álvaro HUERGA, Fray Luis de Granada, ed. cit., 208-256. Independentemente da aná-

lise de Huerga, percebemos que não foi fácil ao dominicano orientar-se na crise da sucessão de 
Portugal, embora a Felipe II sempre tenha afirmado  a sua lealdade.

37 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 36.
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descontentamento inquisitorial, ao que parece por não terem os exigentes esqua-
drinhadores de livros apreciado em demasia as Obras del cristiano.38

Seja como for, a confiança humana de Granada não foi irrelevante, do 
ponto de vista que nos ocupa, e o envolvimento de S. Francisco em reprimen-
das inquisitoriais apenas veio confirmar afinidades no programa espiritual de 
ambos.

Naquele ano de 1559, os excessos dos censores de Valladolid aconsel-
havam a prudência e a entreajuda dos mais adentrados pelo reforço da vida 
interior e pela relativa secundarização do ritualismo (isto em apressado resumo, 
claro); Luis de Granada e os inacianos estavam do mesmo lado da barricada; 
sem subvalorizar a delicadeza da situação, o dominicano escreveria com bom 
humor:«No querría ir al cielo por Valladolid».39

Passam os anos, os livros de Frei Luís são respeitados, particularmente 
desde o Concílio de Tento, a sua figura intelectual e religiosa não cessa de 
prestigiar-se, mas, inesperadamente, de novo, em 1576, há quem se disponha a 
levantar suspeitas sobre a sua ortodoxia; sobre  a sua e sobre a de alguns  padres 
de outra Ordem que não é difícil supor ser a Companhia de Jesus.

Em carta a Gabriel de Zayas, o dominicano conta assim as coisas, reme-
tendo para o aval de D. Fernão Martins Mascarenhas:

(…) don Fernán Martínez  (…) que como testigo de vista referirá la aprobación 
de nuestro Libro de la oración, que fue hecha en el Concilio y confirmada por 
Pio IV.
Digo esto porque un religioso ha levantado agora una tempestad contra este Libro 
y contra otros padres de otra Orden, sobre la cual hay mucho que decir y poco o 
nada que escribir; pero el capellán que allá está del Cardenal Infante dará a vues-
tra merced cuenta larga de todo. Y por ella verá vuestra merced la envidia que 
nuestro adversario tiene a todo lo bueno, y los espíritus engañados que levanta 
contra ello.40

Não havia razão para receios; a protecção de D. Henrique estava assegu-
rada e o tal adversário de Frei Luis e dos jesuítas (de seu nome, Frei Alonso de 
la Fuente), a gosto ou a contragosto, teria de remeter-se a um futuro silêncio. Ao 
contrário do que ele procurava demonstrar, o frade de S. Domingos e os outros 
acusados estavam definitivamente livres das suspeitas de alumbrados.

38 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 36, nota 97.
39 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 36. O relacionamento com os familiares de 

S. Francisco, nomeadamente com D. Juan de Borja, deixou vários ecos no Epistolario (55 e 118). 
40 Fray Luis de GRANADA, Epistolario, ed. cit., 54-55.
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+++

Outras situações de interesses partilhados e outras vias do frutuoso enten-
dimento entre Luis de Granada e a jovem Companhia se poderiam inventariar; 
seriam umas quantas notas soltas que não fazem grande falta para acentuar o que 
creio ter ficado suficientemente acentuado: simpatia, amizade, coincidência de 
perspectivas sempre colocaram a par e passo o nosso dominicano e os discípulos 
de Santo Inácio.

Compreendiam-se, actuavam concertadamente, reclamavam-se quando 
as circunstâncias o requeriam.

Afinal, e reforcemos a nossa introdução pela positiva, como avisados 
pregadores da mesma doutrina, como transmissores do mesmo legado cristão 
que, sem impedir a diversidade dos herdeiros, nunca espartilhado deve ser.

Antes, porém, de rematar este esboço de empatias e simpatias, e porque 
o meu texto, apesar dos rápidos apontamentos de cronistas da Companhia, apa-
rece essencialmente travejado a partir de  testemunhos das cartas e biografias 
de Granada, penso não ficar mal aduzir alguns informes (exagerados?) de Luis 
de Muñoz sobre o zelo com que os inacianos seguiam os ensinamentos do padre 
de S. Domingos.

Os homens passam, os mandamentos ficam:

Leen sus obras públicamente en sus Refitorios muchas veces en el año; repítense 
contínuamente hasta acabarse, sin admitir otra lección que la interrumpa. No 
hay celda de particular Religioso en que el Padre Fray Luis no sea inquilino; y 
encargan a todos las lean frequentemente. (…) Aconsejan  a todos los que tratan, 
estudien en estos celestiales libros, por el gran provecho que han experimentado 
los Confesores en que los lean sus hijos espirituales.41

+++

Neste ano de 2004, celebra-se o quinto centenário do nascimento de Frei 
Luis de Granada; os dominicanos portugueses e espanhóis estão a lembrar-se 
do evento.

Seria bonito que também a Companhia de Jesus o não esquecesse.42

41 Luis de MUÑOZ, Vida y virtudes del venerable varón el Padre Maestro Fray Luis de 
Granada de la Orden de Santo Domingo, Madrid, Antonio de Sancha, 1782 (1a ed. de 1639), 467-
468.

42 Parte do que aqui escrevi, já por mim tinha sido ligeiramente abordado em Fray Luis de 
Granada y la Literatura de Espiritualidad en Portugal (1554-1632), Madrid, 1988.
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1. Scopo del mio intervento è essenzialmente quello di analizzare 
l’articolazione dei tre principali strumenti di cui la Chiesa della Controriforma 
si dotò per il raggiungimento di un efficiente e capillare controllo delle strutture 
ecclesiastiche e della popolazione – Inquisizione, visite pastorali, missioni degli 
ordini religiosi – dal punto di vista delle missioni, quel fenomeno che forse fino 
a questo momento ha sofferto maggiormente di un’impostazione storiografica 
che le faceva apparire come mere manifestazioni di risveglio della pietà catto-
lica, sottovalutando invece le sue interconnessioni con altri aspetti della realtà 
ecclesiale di antico regime. Terreno della mia indagine, come si può desumere 
dal titolo, è il mondo ispanico, da intendersi nella sua accezione più larga: si 
prenderanno infatti in considerazione non soltanto le missioni cosiddette “popo-
lari”, “parrocchiali”, o “interne” che dir si voglia, ma si allargherà lo sguardo 
alle missioni svolte in terra extraeuropea, nell’America spagnola, per una visione 
comparativa del fenomeno missionario che contribuisce in maniera rilevante ad 
una migliore comprensione dell’intero fenomeno.

* Il presente saggio corrisponde sostanzialmente ai paragrafi 2.4 e 3.4 della mia recente 
monografia dal titolo Evangelizzare il mondo. Le missioni della Compagnia di Gesù tra Europa e 
America (secoli XVI-XVII), Roma, 2004. Principali abbreviazioni utilizzate:

ACDF: Archivio della Congregazione per la Dottrina della Fede (Roma)
ARSI: Archivum Romanum Societatis Iesu (Roma)
ARV: Arxiu del Regne de València (Valencia)
ASV: Archivio Segreto Vaticano (Roma)
MPER: Monumenta Peruana (“Monumenta Historica Societatis Iesu”)
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La pubblicazione, ormai sette anni or sono, dei Tribunali della cos-
cienza di Adriano Prosperi, ha segnato l’inizio di un dibattito storiografico 
– lungi dall’essersi esaurito – che ha posto l’attenzione soprattutto sulla neces-
sità di un’analisi complessiva e congiunta dei diversi attori messi in campo 
dalla gerarchia ecclesiastica ai fini della lotta contro la devianza religiosa e 
dell’uniformizzazione di pratiche e comportamenti1. Le missioni degli ordini 
religiosi sono state opportunamente inserite tra i più importanti strumenti uti-
lizzati dalla Chiesa della Controriforma per l’educazione e per il controllo dei 
comportamenti della popolazione, ispirate dal paradigma della conquista reli-
giosa che proprio nelle terre extraeuropee aveva potuto trovare il proprio terreno 
di coltura e di sperimentazione. 

Ma se il merito principale del libro di Prosperi, come è stato ripetuta-
mente osservato, sta proprio nell’aver operato il désenclavement degli studi 
sull’Inquisizione, aprendo il campo di indagine ad altri attori (i confessori e 
i missionari), mi sembra che gli studi successivi non abbiano recepito fino in 
fondo tale importante suggerimento: le missioni soffrono infatti ancora di una 
certa diffidenza da parte degli storici delle diverse Inquisizioni, una diffidenza 
dovuta in gran parte ad una pressoché irrisolvibile impasse documentaria, dato 
che la stragrande maggioranza delle fonti che riguardano le missioni sono 
“interne” (ossia prodotte dagli ordini promotori delle missioni stesse) e di tipo 
ampiamente apologetico. D’altra parte, sul fronte se vogliamo “opposto”, la sto-
riografia di matrice cattolica ha cercato di relegare il fenomeno delle missioni 
nel quadro di una pastorale mirante al risveglio del fervore religioso di popo-
lazioni fermamente ortodosse, non curandosi di un eventuale collegamento del 
fenomeno missionario con gli strumenti tradizionalmente preposti al controllo 
della devianza religiosa.

Dall’una e dall’altra parte dell’Oceano è importante capire la sinergia che 
si creò tra i tre principali strumenti finalizzati al controllo dei comportamenti e 
alla acculturazione religiosa: repressione inquisitoriale, ispezione pastorale (le 
visite) e risveglio religioso (missioni). Si vuole in questa sede inserire un picco-
lissimo tassello in tale intreccio, estremamente complesso da districare, proprio 
dal punto di vista delle missioni, scegliendo l’Ordine religioso forse maggior-
mente impegnato in questo campo ed un’area geografica che ho supposto essere 
un’area “integrata”, il mondo ispanico, inteso in senso globale, senza lasciare 
fuori il Nuovo Mondo americano. Si cercherà dunque di analizzare il concreto 
articolarsi delle missioni della Compagnia con altri strumenti di controllo reli-
gioso della popolazione, sia di tipo inquisitoriale che vescovile, segnatamente 

1 A. PROSPERI, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Torino 1996; 
per il dibattito suscitato cfr. i diversi contributi contenuti in Società e Storia, 81 (1998), nonché A. 
PASTORE, Inquisitori, confessori, missionari, in Rivista Storica Italiana, CX (1998),
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le visite pastorali e le visite inquisitoriali in Spagna, e le visite di estirpazione 
dell’idolatria in Perù.

2. Sin dai primordi l’obiettivo prioritario delle missioni della Compagnia 
fu quello di attrarre il popolo alla confessione. I gesuiti in missione si presenta-
vano alle comunità nella veste di confessori straordinari ai quali i fedeli, oppor-
tunamente preparati ed eccitati a compunzione dal ciclo della predicazione, 
dovevano indirizzarsi per raggiungere la propria “conversione”, che era al con-
tempo il riconoscimento dei cattivi comportamenti adottati fino a quel momento 
ma anche momento di inizio di un percorso interiore di perfezione la cui conti-
nua linfa era rappresentata dalla confessione frequente (da farsi, evidentemente, 
con altro confessore).

Pedro de León, missionario andaluso attivo alla fine del Cinquecento, 
metteva in chiaro nel suo Compendio che lo scopo delle missioni doveva essere 
soprattutto la conquista della fiducia e dell’affetto dei fedeli verso il confes-
sionale. Nelle tonnare dello stretto di Gibilterra, punto di incontro della «gente 
más perdida de todo el mundo», il gesuita si stupiva di come parecchi di questi 
“poveri diavoli” venissero da molto lontano con il solo desiderio di essere con-
fessati non da un gesuita, ma da un gesuita in missione:

«Algunas veces les pregunté por curiosidad, que si habían pasado por Valencia 
o por Granada, que cómo no se habían confesado con los de la Compañía, pues 
había allí casa de ellos. Y respondían que les habían dicho sus amigos, lo uno 
que les habían confesado con mucho gusto, y lo otro que aunque hubiese muchos 
años que no confesaban, los confesaban los Padres, y los absolvían y enviaban 
contentos. Cada uno cuenta de la feria como le va en ella, y tanto puede como 
esto el hacer este oficio como Dios quiere que se haga, y como lo han hecho 
nuestros antepasados, pues de una confesión bien hecha venían todos los amigos 
y conocidos de aquél que sale consolado de nuestras manos, a confesarse como 
lo hemos visto por experiencia»2.

Colui che si confessava doveva ricevere consolazione, tale da spingerlo a 
consigliare parenti ed amici a fare lo stesso; e se la confessione voleva raggiun-
gere quest’obiettivo avrebbe dovuto obbedire a delle regole precise:

2 P. de LEÓN, Compendio de algunas experiencias en los ministerios de que usa la Com-
pañía de Jesús con que practicamente se muestra con algunos acaecimientos y documentos el buen 
acierto en ellos, edizione moderna: P. HERRERA PUGA (ed.), Grandeza y miseria en Andalucía. 
Testimonio de una encruzijada histórica (1578-1616), Granada, 1981, 66. La missione di cui parla 
il testo citato si svolse nel 1582.
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«Y por el contrario no hay cosa que tanto deshaga los confesionarios y que huyan 
de ellos los penitentes, como el confessarlos así por encima, como cosa de tarea, 
sin acariciarlos y reprenderlos, ni decirles algunas cosas devotas, ni convidar-
los para que vengan a menudo y traigan a los de su casa y conocidos. Y para 
gloria de Dios puedo decir con verdad, que no me acuerdo cuanto ha que con-
fieso, haber dejado de convidarlos de esta manera, con lo cual siempre he tenido 
muchos penitentes, y la causa de no tenerlos no es porque no los haya, sino por-
que no hallan en algunos confesores lo que desean y vánse adonde lo hallan»3.

È chiaro, d’altra parte, che per raggiungere un simile obiettivo era 
necessario disporre di ampie facoltà di assoluzione in foro conscientiae, che la 
Santa Sede elargì con generosità alla Compagnia di Gesù, non senza provocare 
le feroci invidie di altri Ordini religiosi, domenicani in primis, e la profonda 
diffidenza dell’Inquisizione, la cui giurisdizione veniva in tal modo grande-
mente minacciata. Una diffidenza che divenne in breve scontro aperto, come 
testimonia il processo intentato a Valladolid nel 1586 contro il padre Antonio 
Marcén, provinciale di Castiglia, e altri tre gesuiti, accusati tutti di aver taciuto 
all’Inquisizione casi di sollicitatio ad turpia occorsi all’interno della Compag-
nia; il provinciale, in particolare, avrebbe – nell’accusa mossa dal tribunale – 
preferito mettere a tacere l’increscioso episodio proprio con assoluzioni di foro 
interno, raccogliendo autonomamente informazioni sul caso (rigorosamente in 
confessionale) ed ottenendo il silenzio delle donne coinvolte promettendo il 
segreto delle rivelazioni e dicendo loro che, nel caso fossero state ascoltate dai 
giudici, avrebbero potuto dichiarare di non sapere nulla, contando poi su una 
successiva assoluzione sacramentale4. Si trattava di accuse molto gravi, anche 
perché capaci di gettare un’ombra sinistra sull’intera metodologia pastorale dei 
gesuiti.

In una lettera inviata a Roma da Valladolid il 24 gennaio 1587 il padre Juan 
Fernández cercava di mettere in guardia il generale riferendo – almeno stando 
alla finzione letteraria della missiva – una voce che gli era giunta “di seconda 
mano”: un padre di quella stessa casa professa, trattando con alcuni uomini del 
Sant’Uffizio (evidentemente impegnati nel processo), li aveva sentiti affermare 
che l’Inquisizione avrebbe voluto «quitar las missiones que haze la Compañia, 
y prohibir que no usasse de algunos privilegios que tiene en sus ministerios». Il 

3 Ivi, 66-67, mio corsivo.
4 Sull’episodio A. ASTRAIN, Historia de la Compañía de Jesús en la Asistencia de 

España, Madrid, 1913, III (2), 368-401; J. L. GONZÁLEZ NOVALÍN, La Inquisición y la Com-
pañía de Jesús (1559-1615), in Anthologica Annua, 41 (1994), 77-102; M. MIR, Historia interna 
documentada de la Compañía de Jesús, Madrid 1913, 471-83; S. PASTORE, Il Vangelo e la spada. 
L’Inquisizione di Castiglia e i suoi critici (1460-1598), Roma, 2003, 439-51.
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tono è ovviamente molto allarmato, perché – aggiungeva il padre Fernández – se 
ciò fosse avvenuto la Compagnia sarebbe diventata il bersaglio degli attacchi 
di tutti i suoi oppositori, anche all’interno del mondo ecclesiastico spagnolo. Il 
padre entrava poi nello specifico, enumerando i motivi dell’opposizione degli 
Inquisitori alla Compagnia in generale, che erano sostanzialmente tre:

«[…] estos señores estan irritados por tres cosas. La 1a porque no les sabe bien 
que use la Compañia del compendio pretendiendo que menoscaba la jurisdiction 
deste tribunal en España. Lo 2 por el libro de ratione studiorum donde se da tan 
larga licentia de defender opiniones contra S. Thomas asertive, y problematice, 
sobre lo qual se entiende que an ido Maestros de Santo Domingo a hablar al 
confessor del Rey y el confessor se lo ha dicho a su majestad avisando que de la 
tal libertad naçen en España los errores y zizañas. Lo 3 porque en las missiones 
van padres no professos que si caen en algo los despide la Compañia y se van 
fuera del Reyno»5.

Al fatto che proprio nelle missioni i gesuiti erano soliti usare con maggior 
copia i propri privilegi in materia di assoluzione si aggiungeva qui la circostanza 
che la Compagnia di Gesù inviava in missione anche padri che non avevano 
ancora pronunciato i quattro voti della professione gesuitica, escamotage che 
avrebbe permesso all’Ordine di allontanare dalla Spagna senza troppi intoppi 
i soggetti che avessero commesso una qualche imprudenza (ed è chiaro qui il 
riferimento al crimine di sollicitatio). E non si trattava di un’illazione priva di 
fondamento: dai cataloghi della provincia castigliana della Compagnia si des-
ume con una certa facilità che anche in epoca immediatamente successiva al 
processo di Valladolid gran parte dei padri per cui si fa riferimento ad un’attività 
missionaria in corso o pregressa non erano dei professi di quattro voti, bensì in 
molti casi dei «coadiutores espirituales» o padri che avevano pronunciato sola-
mente i voti semplici o “dei due anni”6. Solo a partire dalla metà del Seicento gli 

5 Il padre Juan Fernández a Claudio Acquaviva, Valladolid 24 gennaio 1587, ARSI, Hisp. 
132, f. 317.

6 Mi riferisco ai cataloghi triennali della provincia castigliana del 1587, 1597 e 1606; ARSI, 
Cast. 14 e 15 I. Nella Compagnia di Gesù la prima probazione consiste in un esame generale, della 
durata variabile di 12-21 giorni; la seconda probazione è il noviziato di due anni, alla fine del quale 
si pronunciano i voti semplici (che nei cataloghi spagnoli sono indicati come «Votos de los dos 
años»). La terza probazione fu una creazione di Sant’Ignazio: i sacerdoti, prima della loro integra-
zione definitiva nell’Ordine, hanno un terzo anno di noviziato al fine di rinnovarsi spiritualmente 
dopo i lunghi anni di studio e di approfondire la conoscenza dell’Istituto; esso si colloca circa 10-12 
anni dopo la fine del noviziato di due anni, ed è solo al termine del terzo anno di probazione che 
si pronunciano i voti solenni. A partire da questo momento si diventa veramente gesuiti, anche nel 
senso che si può essere cacciati dall’Ordine solo con regolare processo interno, scoglio evitabile per 
i non professi.
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operarii, tra i quali vi erano coloro che esercitavano missioni, erano nella quasi 
totalità padri che avevano completato la terza probazione e pronunciato i quattro 
voti solenni, segno anche di una certa maturazione della missione in seno alla 
Compagnia di Gesù e dell’accresciuta importanza del suo ruolo nella politica 
ecclesiastica generale7.

Nel 1586 l’Inquisizione di Castiglia fu veramente intenzionata ad arri-
vare fino in fondo con i gesuiti. Ma papa Sisto V impose all’inquisitore Gaspar 
de Quiroga di porre fine al processo, con l’importante concessione, però, di 
vietare alla Compagnia l’uso dei suoi privilegi in tutti i territori spagnoli. Que-
llo dei rapporti dei gesuiti con l’Inquisizione è un tema molto complesso che 
travalica nel suo complesso gli obiettivi del mio studio e che presenta parecchi 
tratti di contraddittorietà. In generale avversa ai metodi perseguiti dal tribunale 
della fede e molto più incline a strategie di persuasione dolce che facessero 
affidamento sul sistema della correzione fraterna, la Compagnia di Gesù non si 
sottrasse in maniera pregiudiziale alla collaborazione con il Sant’Uffizio8.

Punto di incontro tra i due metodi, quello giudiziario e repressivo e que-
llo dolce e persuasivo, era certamente il sacramento della penitenza, specie dopo 
che Paolo IV Carafa impose nel gennaio 1559, a seguito della pubblicazione 
dell’Indice, che i confessori rifiutassero l’assoluzione di penitenti che avessero 
letto libri proibiti finché questi non avessero consegnato i testi in questione e 
non avessero rivelato i nomi degli eventuali complici. Tale prescrizione fu suc-
cessivamente estesa alla repressione di altre forme di dissenso ereticale, fino ad 
arrivare, verso la fine del secolo, al sistema istituzionalizzato della spontanea 
comparitio: chi si fosse presentato spontaneamente di fronte ai locali inquisitori 
rivelando l’identità dei propri complici avrebbe ottenuto un premio considere-
vole, ossia il mancato innesco della procedura giudiziaria, che sarebbe invece 
scattata per i complici.

Tutta l’impalcatura non avrebbe potuto efficacemente funzionare senza 
un presupposto fondamentale: l’obbligo della confessione e comunione pas-
quale al “proprio sacerdote”, sancita sin dalla promulgazione del canone 21 
(Omnis utriusque sexus) del quarto concilio del Laterano (1215); in tal modo 
il parroco sarebbe dovuto diventare l’unico giudice territorialmente competente 
nell’ambito di una giustizia obbligatoria che faceva capo ai vescovi9.

7 ARSI, Cast. 17.
8 Si veda ciò che si dirà nel prossimo capitolo circa le missioni gesuitiche tra i moriscos e la 

collaborazione dei gesuiti con l’Inquisizione di Siviglia negli anni immediatamente successivi agli 
autos de fe del 1559 studiati in S. PASTORE, Esercizi di carità, esercizi di Inquisizione. Siviglia 
1558-1564, in Rivista di Storia e Letteratura Religiosa, anno XXXVII / 2 (2001), 231-258.

9 «Omnis utriusque sexus fidelis, postquam ad annos discretionis pervenerit, omnia sua 
solus peccata confiteatur fideliter, saltem semel in anno, proprio sacerdoti, et iniuncta sibi peniten
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Nel vivo dibattito storiografico, sorto in ambito soprattutto italiano, circa 
il reale funzionamento del sistema di controllo basato sulla spontanea comparitio 
è stato generalmente messo in evidenza che i gesuiti diedero un contributo molto 
importante allo scardinamento dell’efficienza di quel sistema proprio attraverso 
uno dei punti salienti del loro apostolato, ovvero la diffusione della pratica della 
confessione e comunione frequente. In realtà, la Compagnia di Gesù non può 
essere considerata come un corpo monolitico in cui regnasse unanimità di opi-
nioni e di comportamenti, e in cui tutti i suoi componenti fossero perfettamente 
a conoscenza del comportamento da assumere nelle più disparate ed intricate 
situazioni che potevano giungere al loro confessionale.

Nel 1585 un padre della casa professa di Valencia, Benedicto Splu-
gues, chiedeva al generale direttive chiare e sicure in ordine al problema del 
«denunciar a los juezes eclesiasticos o seglares» perché «unos luego envian al 
penitente, y otros no, y con esta diversidad de pareceres los que se confiessen 
han sentimiento dellas»10, indizio di una sostanziale disomogeneità di compor-
tamenti all’interno dell’Ordine in quella materia (fenomeno che non poteva non 
avere ripercussioni sulla fiducia dei fedeli nei confronti dei gesuiti), ma anche 

tiam studeat pro viribus adimplere, suscipiens reverenter ad minus in Pascha eucharestiae sacramen-
tum… Si quis autem alieno sacerdoti voluerit iusta de causa sua confiteri peccata, licentiam prius 
postulet et optineat a proprio sacerdote, cum aliter ille ipsum non possit solvere vel ligare», Cons-
titutio 21 (Omnis utriusque sexus), A. GARCÍA Y GARCÍA (ed.), Constitutiones Concilii quarti 
Lateranensis una cum commentariis glossatorum, Città del Vaticano, 1981, 67-8; J. AVRIL, À pro-
pos du «proprio sacerdos»: quelques réflexions sur les pouvoirs du prêtre de paroisse, in Procee-
dings of the Fifth International Congress of Medieval Canon Law, eds. S. Kuttner, K. Pennington, 
Città del Vaticano 1980, 471-86; P. M. GY, La précepte de la confession annuelle et la nécessité 
de la confession, in Revue des sciences philosophiques et théologiques, 63 (1979), 529-47; Dalla 
penitenza all’ascolto delle confessioni: il ruolo dei frati mendicanti. Atti del XXIII convegno inter-
nazionale di studi francescani, Spoleto, 1996; P. PRODI, Una storia della giustizia. Dal pluralismo 
dei fori al moderno dualismo tra coscienza e diritto, Bologna 2000, 79-86; PROSPERI, Tribunali 
della coscienza, 230 ss.; G. ROMEO, Ricerche su confessione dei peccati e inquisizione nell’Italia 
del Cinquecento, Napoli 1997; E. BRAMBILLA, Alle origini del Sant’Uffizio. Penitenza, confes-
sione e giustizia spirituale dal Medioevo al XVI secolo, Bologna, 2000, 111 ss.; R. RUSCONI, De 
la prédication à la confession: transmission et contrôle de modèles de comportement au XIIIe siècle, 
in Faire croire. Modalités de la diffusion et de la réception des messages religieux du XIIe au XVe 
siècle, ed. A. Vauchez, Roma 1981, 67-85, ora in R. RUSCONI, L’ordine dei peccati. La confes-
sione tra Medioevo ed età moderna, Bologna, 2002, 57-81 (di questa monografia, raccolta di saggi 
già pubblicati in precedenza, vedi anche il cap. I, inedito, dal titolo La confessione dei peccati e il 
sacramento della penitenza negli ultimi secoli del medioevo, 9-55). Una recente sintesi del dibattito 
storiografico in G. ROMEO, Confesseurs et inquisiteurs dans l’Italie moderne: un bilan, in Revue 
d’histoire des religions, 220 / 2 (2003), 153-65.

10 Il padre Benedicto Splugues a Claudio Acquaviva, Valencia 17 febbraio 1585, ARSI, 
Hisp. 129, f. 341.
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del fatto che, almeno in Spagna, non era poi così infrequente che i membri della 
Compagnia di Gesù, ancora negli anni Ottanta del Cinquecento, lontani cioè dai 
grandi processi spagnoli per eresia, potessero negare l’assoluzione e rinviare il 
penitente al giudice ecclesiastico o secolare11.

La diffusione del modello gesuitico di confessione, perseguita in tutti gli 
strati della società anche attraverso le missioni, costituiva comunque di per sé un 
obiettivo che per poter essere raggiunto esigeva che i penitenti fossero esposti il 
meno possibile ad un seguito giudiziario della confessione fatta. L’unico modo 
di affezionare alla confessione, come stabiliva Pedro de León, era quello di 
assumere un atteggiamento di morbidezza: bisognava «acariciarlos [i penitenti] 
y reprenderlos, […] decirles algunas cosas devotas, […] convidarlos para que 
vengan a menudo y traigan a los de su casa y conocidos»12.

A Denia, nei pressi di Gandía, il padre Diego Bayllo chiedeva nel 1585 
al generale che gli concedesse la facoltà di assolvere in foro conscientiae una 
persona che aveva avuto «tentaciones interiores contra la fe» e che era caduta in 
«heregia exterior pero de manera que ella sola y su confessor lo saben»; erano 
due anni che un non meglio specificato confessore (che si intuisce non essere 
il suo parroco) aveva negato l’assoluzione alla persona in questione. Bayllo era 
l’ultimo ad aver «tratado» e «confesado» la persona (una ragazza che viveva 
in casa di parenti), una notazione che apre una luce interessante su quanto il 
rapporto tra i confessori gesuiti e i loro penitenti non si esaurisse nell’atto sacra-
mentale ma si allargasse a momenti di “confessione di dubbi” che precedevano 
la confessione sacramentale13, e chiedeva appunto al generale la possibilità di 
assolverla in foro conscientiae, anche perché qualsiasi suo tentativo di convin-
cerla a rivelare il peccato al proprio parroco o ad un suo vicario era risultato 
vano («aunque supiesse perderse no se descubriría a otro y esto le nasce de ser 
temerosissima y parescerle que solo en nosotros estará muy secreto su nego-
cio»14).

La pratica penitenziale promossa dai gesuiti poteva quindi andarsi a 
sostituire al controllo ecclesiastico ordinario ed interferiva pesantemente con 
il corretto funzionamento del sistema della spontanea comparitio, nella mag-
gior parte dei casi vanificandolo. Ma è pur vero che proprio in base ad essa la 

11 ROMEO, Ricerche su confessione dei peccati, 45, dove l’autore mette in risalto l’estraneità 
dei gesuiti al sistema della spontanea comparitio.

12 Grandeza y miseria, 66-7.
13 BRAMBILLA, Alle origini del Sant’Uffizio, 479 ss.
14 Il padre Diego Bayllo a Claudio Acquaviva, Gandía 3 maggio 1585, ARSI, Hisp. 130, 

f. 85.
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Compagnia poté offrirsi agli altri attori del controllo religioso in maniera nuova 
ed allettante, perché il confessionale diventava uno spazio, dai confini estrema-
mente mobili e sfuocati, grazie al quale i discepoli di Ignazio potevano inserirsi 
nelle dinamiche interpersonali dei propri penitenti e raccogliere così preziose 
informazioni su eventuali deviazioni dalle norme morali o dottrinali, informa-
zioni che potevano eventualmente essere messe a disposizione degli apparati 
giudiziari competenti.

La predicazione itinerante tipica degli Ordini religiosi si configurava 
come uno strumento suppletivo in mano a vescovi ed inquisitori per l’educazione 
cristiana ed il controllo delle masse, e fu soprattutto con i primi che, come è del 
resto naturale, si ebbero i casi più frequenti ed istituzionalizzati di collabora-
zione. Dotati di una preparazione dottrinale e di capacità di predicazione fuori 
dal comune, i gesuiti furono molto spesso arruolati dagli ordinari diocesani per 
precedere o seguire la loro visita pastorale al fine di suscitare o conservare quel 
risveglio religioso che doveva essere, insieme all’ispezione della corretta ammi-
nistrazione dei beni temporali e dei comportamenti di ecclesiastici e laici della 
propria diocesi, parte importante degli scopi della visita.

Nel 1595 dal collegio della Compagnia di Gesù di Barcellona partirono 
due missioni, una in quaresima nella città di Vich su richiesta del locale vescovo, 
in cui «el concurso a los sermones fue extraordinario y el fruto dellos y de las 
confessiones qual en otras partes suele ser»; un’altra si svolse dopo la quaresima 
nella regione montuosa dei Pirenei, stavolta «obedeciendo al obispo de Urgell 
benemerito de nuestra Compañia donde entre rocas y peñascos se hallaron ferias 
costumbres, y entre la espesa sombra de tan crecidos robles muchas tinieblas 
de ignorancias y poca luz de las cosas del cielo»15. I risultati di quest’ultima 
missione, che toccò almeno 6 cittadine della regione, vennero così esposti dal 
padre provinciale:

oyeronse casi 300 confessiones generales nuy necessarias: de las ordinarias, pas-
sadas de tres mil. Sessenta y quatro personas que estavan en enemistades y odios 
mortales se conciliaron pidiendose perdon los unos a los otros y abraçandose 
delante de todo el pueblo derramando muchas lagrimas ellos y los que lo veyan. 
[…] Veynte y cinco, o, treynta que con falsos testimonios havian infamado a 
algunas personas, bolvieron la fama desdiziendose publicamente16.

Lo stesso anno dal collegio di Saragozza partirono due padri in mis-
sione, anche in questo caso dopo la quaresima, per accompagnare la visita 

15 Littera annua della Provincia d’Aragona del 1596, ARV, Clero, legajo 90.
16 Ibid.
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dell’arcivescovo Alonso Gregorio de Canseco, prelato particolarmente attento 
alla cura pastorale della propria arcidiocesi, che aveva ricoperto la carica di 
vicario generale sotto il suo predecessore, Andrés de Cabrera y Bobadilla (1587-
1592)17. Ecco come procedettero i missionari:

«Adelantavanse los padres tres, o, quatro dias antes para publicar el jubileo, y 
la voluntad que el Pastor traya del remedio de sus ovejas; ofreciendo que estaria 
en el lugar hasta que todos estuviessen aparejados para recebir el Santissimo 
Sacramento de su mano era de ver la ansia de oyr la palabra de Dios, las lagri-
mas de las Confessiones y communiones, la quietud y reposo de la Yglesia. Las 
confessiones generales no se contaron, de las otras huvo tanto numero acudiendo 
gentes de tres y quatro leguas, que fue necessario llamar a nuevos confessores 
clerigos y religiosos, y en tres meses que anduvieron desta suerte confessando y 
predicando y enseñando la doctrina cada dia, comulgó el arçobispo poco menos 
de 6000 personas»18.

Qualche anno dopo, nel 1600, ancora dal collegio di Saragozza due padri 
accompagnarono lo stesso arcivescovo in visita, «a quien Su Santidad ha conce-
dido un jubileo para el tiempo de la visita»; nel corso di questa visita-missione:

«fueron las confessiones generales mas de mil, y era tanta la frequencia de los 
sacramentos de la confession, y comunion, que en mas de 30 pueblos que se 
visitaron, no se sabe que ninguno, que tuviesse edad para comulgar quedasse sin 
recebir el Santissimo Sacramento de mano de su perlado. Compusieronse muchas 
pazes, quitaronse enemistades escandalosas, otros dexavan las mancebas. Algu-
nos que estavan falsamente con titulo de verdadero matrimonio se apartaron, y no 
quedó ningun pecado escandaloso, que no se remediasse»19.

Lo sforzo congiunto dell’arcivescovo e dei gesuiti sembra essere indiriz-
zato principalmente a che tutto il popolo, confessato grazie al contributo dei mis-
sionari, ricevesse la comunione dalla mano dell’ordinario. L’estirpazione dei pec-
cati pubblici diventa in quest’ottica il necessario presupposto per l’instaurazione 

17 Nacque a La Aldea (Palencia), studiò a Salamanca, fu Vicario Generale a Teruel e Sara-
gozza e nel 1591 venne nominato vescovo di Albarracín; fu arcivescovo di Saragozza dal 1593 al 
1602, anno della sua morte. J. R. ROYO GARCÍA, Los arzobispos de Zaragoza a fines del siglo 
XVI. Aportaciones a sus biografías, in Revista de Historia Jerónimo Zurita, 65-66 (1992), 53-66; 
Id., Visitas pastorales de la diocesis de Zaragoza (siglos XVI-XX), in Memoria Ecclesiae, XV (“Las 
visitas pastorales en el Ministero del Obispo y archivos de la Iglesia”), Oviedo-Salamanca, 1999, 
441-69.

18 Littera annua della Provincia d’Aragona del 1596, ARV, Clero, legajo 90.
19 Littera annua della Provincia d’Aragona del 1601, ARV, Clero, legajo 90. 
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di un modello di condotta di vita secondo i canoni dell’ortodossia cattolica il cui 
momento di inizio era costituito proprio dall’evento dell’incontro personale tra 
il vescovo e il suo gregge.

Negli anni alla cerniera tra il Cinquecento e il Seicento le missioni fatte 
a partire dai collegi gesuitici in accompagnamento o in preparazione delle visite 
vescovili furono numerose, ma tale sinergia andò man mano scomparendo, 
anche a causa della progressiva rarefazione delle visite pastorali a partire dagli 
anni Venti-Trenta del Seicento20. Gli atti delle visite fatte nella diocesi di Bar-
cellona nello stesso periodo mostrano anche che l’interesse quasi esclusivo 
di tale strumento di controllo ecclesiastico fosse la ricognizione statistica dei 
beni ecclesiastici e dei libri parrocchiali, nonché il controllo della disciplina 
del clero. La rubrica concernente i Vitia publica occupa in effetti uno spazio 
assolutamente marginale, dove nella maggior parte dei casi si apponeva una 
formula standardizzata che testimoniava l’assenza di situazioni irregolari nella 
parrocchia visitata, segno che sì era compito del visitatore fare la «debita inqui-
sitio» sui peccati pubblici ma che, evidentemente, non si riteneva opportuno 

20 Molto frequenti negli ultimi due decenni del Cinquecento e nei primi due del Seicento, le 
visite pastorali nella diocesi di Barcellona andarono rapidamente rarefacendosi con l’inoltrarsi del 
secolo, scomparendo quasi del tutto tra gli anni Trenta e i Settanta del Seicento, per poi conoscere 
una timidissima ripresa negli anni successivi. Stessa impressione si ricava dalle visite pastorali effet-
tuate nella parrocchia di San Martí del Congost o di Aiguafreda, diocesi di Vich, sempre in Cata-
logna, che subirono una lunga interruzione tra il 1636 e il 1686. J. M. MASNOU I PRATDESABA, 
La parròquia d’Aiguafreda a través de les visites pastorals (segles XVI-XIX), Aiguafreda, 1988.

21 Vedi ad esempio la visita al decanato di San Cugat del Valles del 1607, ADB, Visitas 
pastorales 52, f. 239. Sulle visite pastorali in ambito ispanico M. L. CANDAU CHACÓN, Instru-
mentos de modelación y control: el Concilio de Trento y las visitas pastorales (la arcidiocesis hispa-
lense, 1548-1604), in Felipe II (1527-1598). Europa y la Monarquía católica, ed. J. Martínez Millán, 
III, Madrid, 1998, 159-177; A. MARCOS MARTÍN, Religión “predicada” y religión “vivida”. 
Constituciones sinodales y visitas pastorales: ¿un elemento de contraste?, in La religiosidad popu-
lar, eds. C. Álvarez Santaló, M. J. Buxó, S. Rodríguez Becerra, II (“Vida y muerte: la imaginación 
religiosa”), Barcelona-Sevilla, 1989, 46-56; B. BARREIRO MALLÓN, El clero de la diócesis de 
Santiago a través de las visitas pastorales, visitas ad limina, registros de licencias ministeriales 
y concursos a curatos, in Compostellanum, 35 / 1-2 (1990), 489-515; M. M. CÁRCEL ORTÍ, J. 
TRENCHS ODENA, Las visitas pastorales de Cataluña, Valencia y Baleares, in Archiva Ecclesiae, 
22-23 (1979-1980), 491-500; EAD., Aproximación a un censo de visitas pastorales valencianas, in 
Memoria Ecclesiae, IX (“Parroquia y arcipretazgo en los archivos de la Iglesia”, II), Oviedo-Sala-
manca 1996, 299-315; M. A. DEL PRADO MARTÍNEZ, Las visitas pastorales: analisis formal y 
documental en una parroquia rural de la diócesis de Calahorra-La Calzada (1553-1987), ivi, 321-
8; M. M. CÁRCEL ORTÍ, Hacia un inventario de visitas pastorales en España de los siglos XVI-XX, 
in Memoria Ecclesiae, XV (“Las visitas pastorales en el ministero del Obispo y Archivos de la Igle-
sia”), Oviedo-Salamanca, 1996, 9-135; MASNOU I PRATDESABA, La parròquia d’Aiguafreda, 
cit.; E. PEREA SIMÓN, Esglèsia i societat a l’Arxidiòcesi de Tarragona durant el segle XVIII. 
Un estudi a traves de les visites pastorals, Tarragona, 2000; J. M. PUIGVERT, Esglèsia, territori i 
sociabilitat (s. XVII-XIX), Vic, 2000.
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spendere in questo ambito parte considerevole delle energie della visita21. Uno 
studio recente ha messo in evidenza, con riferimento alle visite effettuate nel 
XVIII secolo nell’arcidiocesi di Tarragona – sempre in Catalogna, dunque – che 
il controllo del comportamento del clero costituiva l’obiettivo largamente prio-
ritario di tali visite, tanto che l’87,6% delle mancanze individuate dai vescovi o 
dai loro vicari venne direttamente addossato alla negligenza dei sacerdoti delle 
parrocchie22.

Il quadro cambia però considerevolmente se dalla Catalogna ci si sposta 
nel Regno di Valencia, dove la consistente presenza di moriscos aveva fatto 
assumere alle visite pastorali caratteristiche totalmente diverse, tanto che qui 
la visita si poneva come obiettivo anche la «instrucción» e la «reformación» 
dei neofiti, da raggiungere non solo con la predicazione e la catechesi (even-
tualmente con la collaborazione degli Ordini religiosi in missione), ma anche 
attraverso una ispezione giudiziale vera e propria volta alla scoperta e alla puni-
zione dei dogmatizadores. Nella relazione della visita ad limina del vescovo di 
Orihuela del 1601 si legge:

«Ex hac predicatione […] fere centum mahometicae perfidiae sectatores in utro-
que foro publice ac privatim mahometis errores confessi et destestati fuerint; 
magna pars inter confitendum iam scelera internoscant et delicta confiteatur, mis-
sarum sacrificio intersint, ecclesias frequentent, conciones audiant, ritu christiano 
testamenta condani, aliquot eleemosynis in animarum suffragium relinquant nec 
iam tantam a christiana religione animorum aversionem ostendant»23.

Il Sant’Uffizio, che appoggiato da Filippo II rivendicava per sé la com-
petenza esclusiva in materia di correzione dei moriscos, dovette dunque scon-
trarsi con la resistenza dei prelati, che cercavano di affermare il proprio ruolo 
principe non solo nella catechesi ma anche nell’azione di repressione degli abusi 
commessi dai moriscos. Ma anche per ciò che attiene i cristianos viejos risulta 
rischioso attenersi all’analisi esclusiva degli atti di vista, perché da un’Istruzione 
di visita redatta alla metà del Settecento dal vescovo di Urgell scopriamo ad 
esempio che l’indagine sui peccati pubblici era – almeno sulla carta – uno dei 
compiti più importanti dei vicari inviati dai vescovi per effettuare la visita pas-
torale; essi erano tenuti a scovare i pubblici peccatori, nei confronti dei quali, 
a loro discrezione, potevano procedere immediatamente o rimettere tutto nella 
mani del vescovo; nell’uno come nell’altro caso dovevano fornire una descri-
zione dettagliata dei casi incontrati e dei rimedi presi, ma separatamente dagli 
atti ufficiali della visita:

22 E. PEREA SIMÓN, Esglèsia i societat, 483.



 Inquisizione, visite pastorali e missioni 471

«En el caso de encontrarse algunos delitos, procederá el visitador con el modo 
siguiente. Los delitos pueden ser de dos maneras, o notorios, y manifiestos, o 
ciertos, y ocultos: notorios son aquellos, que el pueblo es testigo, o la mayor 
parte de sus moradores lo assegura, y constando de estos, deberá el Visitador dar 
prompto remedio, formando sumaria, imponiendo la pena condigna al excesso, 
llevandola a debida execucion, sin admitir apelacion alguna, aunque sea a la Santa 
Sede Apostolica […] Y en caso de hallar el Visitador algun reparo, nos passará 
dicha Sumaria que haya formado separadamente de los Autos de Visita, para en 
su vista providenciar, lo que fuere justicia. En los otros delitos, respecto a que no 
se necessita de tan prompto remedio, formará Sumaria, sin resolver el Visitador 
cosa, y la passará separada tambien de los Autos de Visita a Nos, para que segun 
lo que de ella resultare, podamos dar las providencias oportunas, y que tuvieramos 
por convenientes: Y en los delitos que no fueren publicos, y el Visitador conciba 
fundadas esperanzas, de que bastará una correccion privada para su enmienda, 
procurará portarse con toda prudencia, madurez, y reflexion; corrigiendoles, y 
enmendandoles con toda quietud, dandoles aquellos santos documentos, que de 
su Christiano zelo, y conocida doctrina podemos prometernos, para que con ellos 
queden totalmente convencidos en sus errores, y vivan en adelante como deben; 
y confessando el delito la persona corregida, formará el Visitador, y el corregido 
la amonestacion, y correccion, que passará a nuestras manos separadamente de 
los autos de Visita, para disponer lo que fuere de nuestro agrado»24.

In tutti questi casi, che si trattasse di peccati pubblici gravi che necessi-
tavano di un rimedio immediato e ugualmente pubblico, di quelli meno gravi, 
fino ad arrivare ai peccati occulti, per i quali si procedeva per via di correzione 
fraterna, il vicario avrebbe dovuto fornire comunque una dettagliata descrizione 
al vescovo. Si tratta di una testimonianza certamente molto tarda rispetto al 
periodo che si sta trattando, ma probabilmente rivelatrice di un uso che da tempo 
era invalso nelle diocesi aragonesi e castigliane, in cui i vescovi avevano viva-
cemente rivendicato la propria competenza e possibilità di azione in tema di 
correzione dei peccati pubblici. L’esempio fornito dalla Granada di Gaspar de 
Ávalos prima e di Pedro Guerrero poi, in cui la collaborazione degli Ordini reli-
giosi in missione era stato il principale punto d’appoggio per l’affermazione di 
un forte episcopalismo25, così come il fatto che in area portoghese l’estirpazione 

23 ASV, S. Congr. Concilii, Relationes ad limina. Oriolen. 600 A. 1601, f. 492 r.
24 Instrucciones, que el Ilustrissimo Señor Don Francisco Joseph Cathalan de Ocón, 

Obispo de Urgel, Principe soberano de las valles de Andorra, del Consejo de su Magestad, da a los 
Visitadores de su Obispado, para el regimen de la Visita, que de su orden han de hacer en este año 
de… Barcelona s.d. [1757-1763], mio corsivo.

25 PASTORE, Il Vangelo e la spada, 157 ss. e 267 ss.
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dei peccati pubblici occupava parte importante dell’attività delle visite vesco-
vili, conforta l’ipotesi di una certa omogeneità di attitudini e di procedure in 
ambito iberico, in cui il controllo della devianza era affidato a strumenti non 
legati all’Inquisizione26. Il ruolo degli Ordini religiosi fu in questo campo di 
prim’ordine, visto che l’inchiesta sui peccati pubblici, come si vedrà meglio 
più avanti, costituì uno degli assi portanti delle missioni da loro svolte, al punto 
che l’estrema rarefazione delle visite pastorali oltre gli anni Trenta del Seicento 
autorizzerebbe quasi ad ipotizzare una situazione di consapevole supplenza isti-
tuzionale27.

Nel campo dell’osservanza dell’obbligo pasquale il contributo delle mis-
sioni è ugualmente complesso. Sappiamo infatti che molte delle scorrerie apos-
toliche a partire dai collegi venivano effettuate dai gesuiti proprio in periodo 
quaresimale28, ed era proprio in quel periodo che, secondo i canoni del IV Conci-
lio del Laterano, cadeva l’obbligo della confessione, con il conseguente dovere 
del parroco di redigere ed aggiornare delle liste in cui si tenesse precisa memoria 
di chi avesse assolto i propri obblighi, con la previsione di pene severe per i 
trasgressori.

Intorno al 1595 alcuni padri della casa professa di Valencia si reca-
rono a Graus, una cittadina della catena pirenaica a poca distanza dal confine 
con la Francia, per «predicar la quaresma», un’espressione usata nelle fonti 
quasi in esatta coincidenza con quella di “misión”. Il concorso ai sermoni e 
all’insegnamento della dottrina fu – secondo il resoconto – grandioso, non solo 
dalla città ma anche dalle zone circostanti. Le confessioni, che «otros años dura-
van hasta muchas semanas despues de Pasqua», quell’anno «fue cosa particular, 
que para semana santa estuvieron casi todos confessados, y por Pasqua, segun 

26 F. BETHENCOURT, As visitas pastorais. Um estudo de caso (Entradas, 1572-1593), 
in Revista de História Económica e Social, 19 (1987), 95-122; J. Ramos de CARVALHO, A jusri-
dição episcopal sobre leigos em materia de pecados públicos: as visitas pastorais e o comporta-
mento moral das populações portuguesas do Antigo regime, in Revista Portuguesa de História, 24 
(1988), 121-163; J. P. PAIVA, As visitas pastorais, in História religiosa de Portugal, dir. C. Moreira 
Azevedo, II (ed. J. F. Marques, A. Camões Gouveia), Lisboa, 2000, 250-255; G. MARCOCCI, Il 
governo dell’arcidiocesi di Braga al tempo di Bartolomeu dos Mártires (1559-1582). Riflessioni e 
documenti sull’episcopato portoghese nell’età del Concilio di Trento, in Archivio Italiano per la 
storia della Pietà, 15 (2002), 81-150, in part. 118 ss.

27 Sulle visite pastorali nel principato di Catalogna cfr. H. KAMEN, Cambio cultural 
en la sociedad del siglo de oro. Cataluña y Castilla, Madrid, 1998, 94 ss., traduzione spagnola 
dell’originale inglese: The Phoenix and the Flame. Catalonia and the Counter Reformation, New 
Haven-London, 1993.

28 M. L. COPETE, F. PALOMO DEL BARRIO, Des carêmes après le Carême. Stratégies 
de conversion et fonctions politiques des missions intérieures en Espagne et au Portugal (1540-
1650), in Revue de Synthèse, 120 / 2-3 (1999), 359-380.
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lo dixo el Cura, no quedó ninguno» 29. La missione si concluse la domenica in 
Albis con una processione del Santissimo Sacramento e con una predica che 
esortava i fedeli alla confessione frequente, un obiettivo che sarebbe stato pos-
sibile raggiungere solo aumentando il numero dei confessori a disposizione dei 
fedeli («si huviera mucho numero de confessores, la mayor parte frequentarian 
Sacramentos»); è a causa di tale scarsità di confessori che quelli che ci sono «tie-
nen bien que hacer todos los Domingos, y en las Pasquas, y fiestas principales 
son menester muchos mas: porque suelen comulgar trescientas y cinquenta, o 
c[u]atrocientos, con ser verdad, que antes, que la Compañia los tratasse, sino era 
en quaresma, no avia quien comulgasse»30.

I padri lasciarono Graus il lunedì successivo per «continuar por aquellas 
montañas otra quaresma y Mission»; anche qui il frutto cercato ed ottenuto fu 
gran copia di confessioni, dato che i fedeli «en sabiendo que los Padres llega-
van, venian a confessarse algunos antes de oir sermon»; la missione percorse 
sei villaggi della zona, in cui «segun dicho de los Curas, solos tres dexaron de 
confessar»31. Molti anni dopo, nel 1662, altri padri della casa professa di Valen-
cia andarono in missione nelle località costiere di Catarroja, Silla e Cullera, 
nel corso della quale – riporta il cronista – «el numero de personas, que han 
comulgado en dichas parroquiales, vence mucho al de sus listas, por aver acu-
dido de los pueblos circunvecinos a ganar el jubileo traidos del buen olor de la 
Mission»32.

Se i missionari erano in grado di stabilire che in un caso solo tre persone 
su un totale di sei villaggi non si erano confessate, e nell’altro che il numero 
delle comunioni era stato di gran lunga più alto rispetto a quello riportato dalle 
“liste”, si intuisce che questi predicatori itineranti, che si presentavano alle 
comunità nella veste di confessori straordinari, si comportavano anche da veri e 
propri collaboratori del clero diocesano proprio nell’espletamento dell’obbligo 
della confessione annuale.

Si trattava di inserirsi in un disegno globale, perseguito da molti pre-
lati della penisola, che mirava ad un sostanziale miglioramento della qualità 
della confessione. Il vescovo di Barcellona Joan Dimes Loris, vigoroso rifor-

29 Historia y Primer Centenar de la Casa Profesa del Espiritu Santo y Compañia de Jesus 
de Valencia. Dividida en veintinueve Prepositos, que desde el año 1579, hasta el fin del 1679 la 
governaron. Compuesta por el Padre Juan Bautista Bosquete, de la misma Compañia, ARSI, Arag. 
37, f. 56 (copia moderna dell’originale conservato presso l’Archivio della Provincia d’Aragona della 
Compagnia di Gesù a Valencia; la numerazione dei fogli è quella dell’originale).

30 Ibid.
31 Ibid.
32 Ivi, f. 343.
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matore della propria diocesi sulla base dei dettami tridentini, in una lettera del 
1598 indirizzata ai confessori metteva in guardia dal rischio di un’assuefazione 
all’obbligo della confessione annuale derivante dal cattivo comportamento di 
alcuni sacerdoti, i quali assolvevano i penitenti con troppa facilità, soprattu-
tto quando si trattava di pubblici peccatori. A causa di tale leggerezza molti 
perseveravano nel peccato e, cosa ancora peggiore, anche nell’assolvimento 
dell’obbligo annuale, ingenerando una spirale senza uscita:

«no obstant dita continuacio de peccats, los tals se confessan y combregan al 
menys una vegada en lo any. Y per rebrer estos Sacraments, sans lo degut aparell 
de examen, y contricio dels peccats, y ferm proposit de deixarles (lo qual tot era 
necessari pera ser ben absolts) succeeix que acabant de confessar y combregar; 
en continent tornan a la mala vida passada. […] Y apar que cada any van estos 
tals jugant y burlant se ab Deu: demanant li per una part perdo de las injurias 
fetas; y proposant la esmena dellas; y per altra part girada la cara, y giradas las 
espallas, tornan a cometer altres molt majors peccats»33.

Si doveva cercare di andare oltre la confessione come puro obbligo 
annuale, da assolvere senza un’adeguata preparazione (del penitente come del 
confessore), e proprio in tale consapevolezza si fece strada la pratica della con-
fessione generale, caldamente raccomandata anche negli statuti diocesani del 
1588 del vescovo di Ferrara Paolo Leoni34. A fronte di un modello di controllo 
ecclesiastico che faceva affidamento sulla capillare schedatura dei confessi al 
servizio di un eventuale intervento giudiziario di tipo vescovile o inquisitoriale, 
i gesuiti opposero sin dagli inizi quello che è stato definito come un “governo 
tramite le confessioni”, per anni principale arma nelle mani dei polemisti anti-
gesuiti, che agli occhi dell’ortodossia suonava come un’oltraggiosa sfida e come 
un mezzo di copertura delle reti clandestine converse. 

Per le gerarchie il clero regolare in missione fu allo stesso tempo una 
spina nel fianco ed un prezioso alleato: in virtù degli ampi privilegi di asso-

33 Memorial de manaments y advertencias, del molt Ilustre y Reverendissim Señor Don Ioan 
Dimas Loris Bisbe de Barcelona y del Consell de su Magestad, et. c. per als sacerdots, confessors, 
rectors y curats de su bisbat. Dividit en dotze capitols, en los quals brevment se compren, lo que 
han de saber, ensenyar, y fer, per cumplir tots en son offici, en à costas de Raphael Noques Llibre-
ter, Barcelona 1598, f. 37. Eletto alla sede di Barcellona nel 1576, Loris era stato in precedenza 
presidente del Consiglio d’Aragona, Cancelliere di Catalogna e vescovo di Urgell dal 1572, dove 
dispose numerose visite. Nei più di venti anni di pontificato a Barcellona celebrò cinque sinodi, 
introducendo il rito romano, e fondò il seminario diocesano. Diccionari d’història eclesiàstica de 
Catalunya, II, Barcelona, 2000, 519. Sulla sua azione nella diocesi di Barcellona KAMEN, Cambio 
cultural, passim.

34 PROSPERI, Tribunali della coscienza, 492-4.
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luzione di cui godevano i missionari, esso fu in grado di regolarizzare situazioni 
che altrimenti sarebbero dovute approdare dinnanzi alla giustizia ecclesiastica; 
ma molto spesso si trasformò in indispensabile informatore, data la possibi-
lità che aveva di indagare con discrezione e dissimulazione. E venute meno le 
“emergenze” della seconda metà del Cinquecento fu soprattutto il clero ad essere 
oggetto di controllo e di denuncia da parte dei missionari, con un’attenzione par-
ticolare sempre all’ambito della sollicitatio ad turpia.

Un caso avvenuto in Italia nel secondo Seicento può essere esempli-
ficativo di un fenomeno diffuso in tutta l’area cattolica: intorno al 1663 un 
“sacerdote missionario” di Altamura, certo Giovan Prudentio Sabini, denunciò 
al Sant’Uffizio romano un caso di sollecitazione conosciuto nel corso di una 
sua missione nella località di Conversano. Dato che la penitente (una suora del 
monastero di Santa Chiara) si era mostrata reticente nel fare la spontanea com-
paritio dinnanzi all’autorità competente, il Sabini ottenne dal vescovo la facoltà 
straordinaria di ricevere lui stesso la denuncia formale. Colpevole del delitto era 
il confessore ordinario del monastero, certo Andrea da Fasano, dell’ordine dei 
Minori Osservanti di S. Francesco d’Assisi35.

La via sacramentale ed anti-giudiziaria era però destinata a diven-
tare il modello vincente, e a farsene interprete fu, tra gli altri, un personaggio 
dell’importanza di Giovanni Battista De Luca, giurista e uomo di Curia ben 
vicino alla Compagnia di Gesù, che l’avrebbe indicato come quello da seguire 
per i vescovi italiani, il cui governo – in ciò che concerne specificamente la con-
fessione – avrebbe grandemente giovato dell’aiuto dei confessori degli ordini 
religiosi, «li quali per lo più sogliono essere forastieri, e sogliono mutarsi spesso 
da luogo a luogo […] onde con essi, particolarmente dalle donne, si abbia mag-
gior fiducia»36.

3. Quando la Compagnia di Gesù fece il suo ingresso in Perù quasi quat-
tro decenni erano trascorsi dall’arrivo dei primi sei domenicani che accompag-

35 Il caso è contenuto nel fondo Dubia circa poenitentiam in ACDF, S.O., St. St. N 1-d.
36 G. B. DE LUCA, Il vescovo pratico overo discorsi nell’ore oziose de’ giorni canicolari 

dell’anno 1674, in Roma, per gli eredi del Corbelletti, 1675, 151, citato da PROSPERI, Tribunali 
della coscienza, 539. Sul De Luca si veda la voce di A. MAZZACANE in Dizionario Biogra-
fico degli Italiani, XXXVIII, Roma, 1990, 340-7. In ambito italiano, la progressiva trasformazione 
dell’Inquisizione romana da organismo giudiziario di punizione dell’eretico a prolungamento del 
foro interno capace di infliggere solo abiure de levi, senza conseguenze giudiziarie né per il peni-
tente né per gli eventuali complici, dimostra – scrive Giovanni Romeo – che la linea adottata dalla 
Compagnia di Gesù «interpretava più adeguatamente di quella imposta dalla Congregazione del 
Sant’Ufficio le esigenze di lungo periodo della Chiesa tutta», ROMEO, Ricerche su confessione 
dei peccati, 73.
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narono Pizarro nella sua impresa di conquista e ancora vivissimo era il ricordo 
della sanguinosa guerra civile tra pizarristas e almagristas, che così pesante-
mente aveva ostacolato l’evangelizzazione degli indigeni e rallentato la stabi-
lizzazione del potere vicereale. Specie nei primi anni i risultati dell’attività di 
educazione cristiana dell’elemento nativo non potevano certo dirsi all’altezza 
delle aspettative. Il clero, poco numeroso, non era in grado di raggiungere 
una popolazione che viveva per lo più dispersa e non possedeva un’adeguata 
conoscenza delle lingue indigene; i battesimi erano stati generalmente ottenuti 
senza una previa adeguata catechesi, motivo per cui si moltiplicavano i casi 
di apostasia manifesta. Questi in sostanza i principali problemi che la Chiesa 
peruviana dovette affrontare e che furono oggetto delle disposizioni del primo 
Concilio provinciale, riunito dall’arcivescovo di Lima, il domenicano Jerónimo 
de Loayza, a partire dal 155137.

Significativamente i gesuiti giunsero nel vicereame peruviano nello 
stesso anno in cui la cosiddetta Junta Magna de Indias, celebrata prima della 
partenza di Francisco de Toledo, decretò l’insediamento di un tribunale del 
Sant’Uffizio spagnolo a Lima. Ebbe inizio in quel momento un periodo di straor-
dinaria importanza per la storia del Perù, contrassegnato sul piano politico dal 
programma di riorganizzazione del vicereame attuato da Toledo (1569-1581). 
Esso mirava alla piena affermazione del potere della Corona, ad un maggiore 
controllo del territorio e dell’elemento autoctono – soprattutto attraverso la poli-
tica di reducción general (la sistematica riunione della popolazione indigena in 
nuclei abitativi di una certa consistenza, in luoghi graditi alle autorità ispaniche) 
e la creazione della figura dei corregidores de indios – e anche ad una maggiore 
sorveglianza sugli Ordini religiosi, all’interno dei quali erano ancora presenti 
tracce di ideali lascasiani che mettevano apertamente in dubbio la legittimità 
della presenza spagnola nelle Indie occidentali38. Ironia della sorte, fu proprio il 
domenicano Francisco de la Cruz, nel gennaio del 1566, ad indirizzarsi al Con-
sejo de Indias per chiedere congiuntamente l’insediamento in Perù del tribunale 
dell’Inquisizione e di religiosi della Compagnia di Gesù, questi ultimi in virtù 
del fatto che «los relijiosos desta tierra vivimos con poco exercicio de devocion, 

37 R. VARGAS UGARTE, Historia de la Iglesia en el Perú, I, Lima, 1953, 108 ss.; F. de 
ARMAS MEDINA, Cristianización del Perú (1532-1600), Sevilla, 1953, 21 ss. e 188 ss.; A. de 
EGAÑA, Historia de la Iglesia en la América española. Desde el Descubrimiento hasta comienzos 
del siglo XIX. Hemisferio Sur, “BAC”, Madrid, 1966, 39-67.

38 Sulla figura di Francisco de Toledo cfr. il vecchio ma insostituibile R. LEVILLIER, Don 
Francisco de Toledo, supremo organizador del Perú. Su vida y su obra (1515-1582), Madrid, 1935; 
ma cfr. ora M. MERLUZZI, Politica e governo nel Nuovo Mondo. Francisco de Toledo viceré del 
Perù (1569-1581), Roma, 2003.
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por habernos dado tanto a las doctrinas», e perché «hay poca mortificación cris-
tiana en todos estados», l’Inquisizione per il «castigo de los indios como para 
otros inconvenientes que el dia de hoy es necesario prevenir»39. Cruz, come 
si è visto, fu la prima vittima illustre del tribunale del Sant’Uffizio di Lima, 
morendo sul rogo nel 1578.

Se fino a questo momento l’idolatria indigena era stata considerata dalle 
gerarchie ecclesiastiche peruviane come sopravvivenze di un passato religioso 
recente e, come tali, ostacoli inevitabili e temporanei al lavoro di evangelizza-
zione dovuti in gran parte all’ignoranza degli indios e alle deficienze del loro 
inquadramento religioso, una svolta repressiva si ebbe a partire dal 1608, anno 
in cui Francisco de Ávila, parroco di San Damián (nella provincia di Huaro-
chirí), denunciò in modo nuovo ed allarmante la “scoperta” delle pratiche idola-
triche degli indios della sua doctrina. I nativi – dichiarava Ávila – continuavano 
ad essere pagani nella stessa misura in cui lo erano prima della Conquista e, 
cosa ancora più grave, essi coltivavano i culti idolatrici in completa clandesti-
nità, dando vita ad una resistenza religiosa cosciente ed organizzata40. I nativi 
non tardarono a reagire alla denuncia, intentando a loro volta un processo con-
tro Ávila per delle esazioni che quest’ultimo avrebbe illecitamente preteso da 
loro, ma si trattò di un’arma che gli si rivolse contro, perché il visitatore inviato 
dall’arcivescovo Bartolomé Lobo Guerrero, Baltasar de Padilla, a seguito della 
ritrattazione di uno dei principali accusatori di Ávila, da ispettore del compor-
tamento del parroco si tramutò in suo collaboratore nell’individuazione degli 
idoli, dando così inizio de facto alla “visita d’idolatria”41. 

La richiesta di aiuto alla Compagnia di Gesù da parte di Ávila fu quasi 
immediata, attraverso una lettera, datata 23 giugno 1609 ed indirizzata al padre 

39 Citato in J. T. MEDINA, Historia del tribunal de la Inquisición de Lima (1569-1820), 
(prólogo de M. Bataillon), Santiago de Chile, 1956, 114.

40 Sugli aspetti generali della prima campagna di estirpazione dell’idolatria cfr. DUVIOLS, 
La lutte contre les religions autochtones dans le Pérou colonial. “L’extirpation de l’idolâtrie entre 
1532 et 1660”, Lima, 1970; N. GRIFFITHS, The Cross and the Serpent. Religious Repression and 
Resurgence in Colonial Peru, Norman, 1995; J. C. GARCÍA CABRERA (ed.), Ofensas a Dios, 
pleitos e injurias. Causas de idolatría y hechicerías, Cajatambo, siglos XVII-XIX, Cuzco, 1994, 
22-38; A. ACOSTA RODRÍGUEZ, Los doctrineros y la extirpación de la religión indígena en el 
arzobispado de Lima, 1600-1620, in Jahrbuch für Geschichte von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft 
Lateinamerikas, 19 (1982), 69-109; Id., La extirpación de las idolatrías en el Perú. Origen y desa-
rrollo de las campañas. A propósito de «Cultura andina y represión» de Pierre Duviols, in Revista 
Andina, 9 / 1 (1987), 171-195.

41 DUVIOLS, La lutte contre, 150. Sulla conflittualità tra gli indios e i loro curas come una 
delle possibili cause dell’inizio della prima campagna di estirpazione dell’idolatria cfr. Id., Procesos 
y visitas de idolatrías. Cajatambo, siglo XVII, con documentos anexos, Lima, 2003, 55-68.
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Diego Álvarez de Paz, rettore del collegio di Lima, in cui il cura de indios 
chiedeva l’invio di alcuni gesuiti affinché collaborassero nelle visite in qualità 
di confessori42. La richiesta venne prontamente soddisfatta, e i padri Pedro Cas-
tillo, Gaspar de Montalvo e Pedro de Pareja visitarono in compagnia di Ávila i 
villaggi della doctrina di San Damián. I metodi utilizzati dal parroco in queste 
visite d’idolatria in nuce, ossia effettuate prima dell’effettiva istituzionalizza-
zione delle visite avvenuta a seguito della creazione di un corpo specializzato di 
“giudici visitatori” ad opera dell’arcivescovo di Lima Lobo Guerrero a partire 
dal 1611, non differiscono di molto da quelli utilizzati dagli stessi gesuiti nelle 
loro missioni se non nel maggior grado di “inquisizione” dell’idolatria, effet-
tuata però dal visitatore e non dai missionari.

Per prima cosa Ávila «escogió […] algunos indios buenos cristianos, 
temerosos de Dios y con ellos andaba por los pueblos inquiriendo, descubriendo 
y desbaratando huacas y adoratorios»43. La suddivisione dei ruoli tra il parroco 
e i missionari era già stata messa a punto: i gesuiti si sarebbero dovuti occupare 
della predicazione, della catechesi e delle confessioni, mentre Ávila intentava 
processi e registrava accuratamente le confessioni degli inquisiti. La provincia 
peruviana si trovò anche nella condizione di dover giustificare agli occhi della 
Curia generalizia della Compagnia la sua stretta collaborazione con l’autorità 
vescovile (e successivamente, in seguito all’appoggio incondizionato alle visite 
di estirpazione del viceré, il marchese di Montesclaros, anche con le autorità 
civili) nella lotta contro l’idolatria. La Littera annua del 1610 introduce la 
questione in un capitolo specifico intitolato Mission a los indios idolatras de 
la comarca de Lima, mostrando come la missione effettuata in affiancamento a 
Francisco de Ávila, a quel tempo già nominato Juez visitador de las idolatrías 
da Lobo Guerrero, si inserisse perfettamente nell’attività pastorale ordinaria del 
collegio di Lima:

Ya escriví a V. P. el año passado como el la comarca de esta ciudad se avian 
descubierto grandes ydolatrias y echizerias entre los indios, y que para su reme-
dio tenia siempre occupados dos Padres en los pueblos mas necessitados. Hase 
continuado ogaño esta mission (en que abra muchos años que hacer) con mucho 
mayor fruto44.

42 La lettera di Francisco de Ávila al padre Diego Álvarez de Paz è riprodotta in Dioses 
y hombres de Huarochirí. Narración quechua recogida por Francisco de Ávila, traducción: J. M. 
Arguedas; estudio bio-bibliográfico: P. Duviols, Lima, 1966, 245-246. R. VARGAS UGARTE, His-
toria de la Iglesia en el Perú, II, Burgos, 1953, 306; Id., Historia de la Compañía de Jesús en el 
Perú, I, Burgos, 1963, 295-296.

43 J. BARRAZA, Algunos documentos inéditos sobre idolatrías de los indios, in Revista 
Histórica, 10 (1936), 203, citato da DUVIOLS, La lutte contre, 152.

44 Littera annua della provincia del Perù del 1610, ARSI, Peru 13, f. 78.
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Che i gesuiti si rendessero disponibili a collaborare con un vicario ves-
covile nelle sue visite in qualità di predicatori e confessori non era certo una 
novità, e questo lo si può constatare di frequente nella storia europea della 
Compagnia, in cui – come si è visto – in molte occasioni le missioni venivano 
effettuate all’ombra delle visite pastorali e delle visite inquisitoriali, quando non 
ricevevano addirittura specifiche facoltà di visita da parte degli ordinari dioce-
sani o degli inquisitori. Nell’arcidiocesi di Lima tale collaborazione era stata 
forse meno frequente nel corso dei primi decenni dall’arrivo della Compagnia, 
sebbene fosse stata indicata da Juan de la Plaza come uno degli apporti più profi-
cui degli Ordini religiosi al corretto funzionamento delle visite pastorali. In uno 
dei suoi memoriali indirizzati al III Concilio provinciale messicano il gesuita, 
reduce dalla visita della provincia peruviana, vedeva nella partecipazione dei 
missionari alle visite come il fondamentale strumento di comunicazione del 
vescovo con l’elemento nativo (soprattutto in virtù della loro conoscenza delle 
lingue indigene) nonché di controllo dell’adempimento degli obblighi pastorali 
del clero delle doctrinas, punto sul quale Plaza insiste in maniera particolare45. 
La richiesta di Francisco de Ávila (e soprattutto il susseguente inizio della prima 
campagna di estirpazione dell’idolatria) fu un’occasione che i gesuiti in quel 
momento ai posti di comando della provincia non potevano lasciarsi sfuggire.

Se in precedenza il coinvolgimento nelle missioni di autorità con 
poteri repressivi era stato considerato un male da evitare, almeno in un deter-
minato settore della Compagnia, ora la compenetrazione tra missione e visita 
d’estirpazione sembra poter risolvere gli ostacoli fino a quel momento incontrati 
nel lavoro missionario, soprattutto la scarsa disposizione degli indios, che rifiuta-
vano la confessione e il perdono offerto dalla missione, così come l’opposizione 
e l’insufficiente collaborazione del clero in cura d’anime. La Annua del 1610 
continua in questo modo:

Pero ha tenido dos estados [la missione] uno al principio por quatro, o, sinco 
meses, en que los indios estaban duros, y muchos de ellos impenitentes, por no 
seles aver echo aun los sermones, con que se desengañaron y salieron de sus erro-
res, y porque no se acavaban de asegurar del perdon que se les avia ofrecido si se 
manifestaban ni avian cobrado a los nuestros el amor que aora con la experiencia 
de su trato les tienen. Haciaseles dificultoso el dexar tan antiguas y connaturaliça-
das costumbres. A esto se añadió otra no menor difficultad en su conversion de 
parte de sus curas, ya por no acavar de persuadirse que sus yndios estuviessen tan 
ciegos en sus ritos, ya porque les parecia caso de menos valer, que el Dotor Avila 

45 F. ZUBILLAGA, Tercer Concilio Mexicano, 1585. Los memoriales del P. Juan de la 
Plaza S. I., in Archivum Historicum Societatis Iesu, XXX (1961), 226.
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como juez, y nuestros padres como missioneros viniessen a sus pueblos a descu-
brir las çiçaña de sus ovejas, que en tanto tiempo ellos no avian remediado llego 
a tanto, que ellos mismos dieron parte a los Señores Virrey y Arçobispo desto, 
diciendo que era levantar ruydo sin fundamento, y que no avia tales supersticio-
nes, y añadian mucha quexa sintiendose de la Inquisicion, que el doctor Avila 
hacia, con que se entiviaron mucho los Señores Virrey y Arçobispo46.

Si rendeva pertanto necessario l’intervento di un’autorità, diretta-
mente delegata dal vescovo, che si assumesse il compito specifico di inquisire 
l’idolatria, come il redattore della Annua mette in risalto qualche riga dopo, 
riportando un brano di una lettera di uno dei gesuiti impiegati nella missione, il 
padre Pedro Ignacio. «Las cossas estan de manera», afferma il padre Ignacio, 
«que sin ayuda de quien inquiera juridicamente no me parece podremos reme-
diar nada de rayz»; ben poco possono fare le solite armi della predicazione e 
della confessione finché gli indios vivranno a stretto contatto con gli hechiceros, 
che sono anche i loro confessori:

Porque es cosa de lastima y de compassion ver quan arraygadas y ondas ray-
ces tienen echadas en sus idolatrias: y aunque nosotros les prediquemos como 
las principales caveças que son sus echiçeros y confessores quedan encubiertos 
(porque para ellos no bastan alages, ni ruegos, hasta que se use a las amenaças 
que como experimentado usa el dotor Avila) no sera durable la conversion de 
los pocos, viviendo entre sus cabeças, que les tienen puestos en tantos errores, 
que remedan en todas las cossas a la iglesia, hiciendo, que se confiessen con los 
sacerdotes de los idolos tres veces al año, y otras pruevas para conocer si han 
dicho verdad en la confession, y tienen por muy grave pecado, quando algun 
indio no dixo verdad, confessandose con su cura47.

Bisognava mirare allora alla distruzione materiale degli oggetti del culto, 
ma anche all’isolamento dei capi religiosi indigeni. In una lettera del padre 
Fabián de Ayala all’arcivescovo Lobo Guerrero del 12 aprile 1611 l’azione pre-
ventiva o contestuale di un’autorità di foro esterno che costringesse gli indios 
a rivelare l’idolatria praticata veniva giudicata come indispensabile alle stesse 
confessioni fatte nel corso delle missioni, proprio a causa della “maliziosa” 
resistenza dei nativi:

si el doctor Avila no ha hecho primero su visita en los pueblos donde hubiése-
mos de confessar, se hará poca o ninguna haçienda, antes quizá nos pornemos a 

46 Ibid.
47 Ivi, f. 78v.
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peligro de que las confesiones sean inválidas o nullas. La razón de esto es porque 
los indios han de comenzar su conversión por temor, y éste no sé que le tengan 
a nadie como al doctor Avila, el qual haviendo hecho en el fuero exterior todas 
las diligençias que sumamente se pueden haçer para que descubran la verdad, y 
haviendo precedido la absolución que V. S. I.ma con santo acuerdo y açierto ha 
mandado se haga en el mismo fuero, entra luego muy bien la suavidad interior48.

Non che alla pastorale gesuitica mancassero armi suasorie in grado di 
spingere gli indios all’autoaccusa e alla delazione, come si è visto per le mis-
sioni effettuate dalla residenza di Juli nel 1599, né che l’attività di estirpazione 
durante le missioni fosse sempre slegata dall’intervento di vicari vescovili. Nella 
Annua del 1602 è riprodotta una lettera del padre Gregorio de Cisneros in cui il 
missionario riporta un episodio di estirpazione, avvenuto in una delle missioni 
compiute dal collegio del Cuzco nei villaggi circostanti, in cui un hechicero «a 
persuasión nuestra nos descubrió una guaca famosa» e, scoperto questo altare 
presso cui venivano sacrificati numerosi animali, «pareció conveniente para 
ejemplo de las idolatrías, que delante de quatro pueblos y por orden del vicario 
y a voz de pregonero se quemassen las offrendas hechas a estos demonios y a 
algunos de los ídolos»49.

La cerimonia della distruzione materiale dell’idolatria era evidentemente 
un evento che si preferiva compiere per ordine o sotto l’egida dell’autorità giu-
diziaria ecclesiastica (o almeno così si cercava di far apparire); è per tale motivo 
che la “scoperta dell’idolatria” nell’arcidiocesi di Lima nel 1608 diede ai gesuiti 
l’opportunità di intervenire sistematicamente nelle campagne di estirpazione 
dell’idolatria nella veste di intercessori di quel potere repressivo che minacciava 
di punire chi non avesse collaborato. Ecco allora la corrispondenza edificante 
prodotta dall’Ordine riempirsi di episodi di insuccesso avvenuti nelle missioni 
– episodi in precedenza ovviamente taciuti – quando queste non erano affiancate 
dai visitatori, al fine di dimostrare la necessità di tale collaborazione:

En este pueblo de mill indios de confession y los de el estuvieron tan obstinados 
en sus ydolatrias, que aunque estuvieron alli los Padres veinte dias y les leyeron 
el edicto de paz del Señor Arçobispo, y les predicaron, y cathequizaron, y habla-
ron muchas vezes en particular con muchas muestras de amor, no les pidiendo 
una sed de agua, sino antes dandoles de lo que llebavan, y con ser los Padres 
ya tan experimentados en esta mission que ha un año que andan en ella, no uvo 
remedio de convertirse50.

48 Lettera del padre Fabián de Ayala all’arcivescovo Bartolomé Lobo Guerrero, citata da J. 
C. GARCÍA CABRERA (ed.), Ofensas a Dios, 33.

49 Littera annua della provincia del Perù del 1602, MPER, VIII, 223-224, mio corsivo.
50 Littera annua della provincia del Perù del 1611, ARSI, Peru 13, f. 104v.
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La promessa dell’assoluzione in foro conscientiae da sola non bastava 
più: affinché gli indios (e in particolare gli hechiceros) confessassero integral-
mente le proprie colpe serviva arrivare alle minacce di chi era stato ufficial-
mente investito del potere di infliggere castighi. In alcune occasioni, così come 
era accaduto nel corso delle missioni nella provincia di Chancas di diversi anni 
prima, in cui i gesuiti preferirono arrivare dopo l’azione repressiva del corregi-
dor, la visita e la missione sembrano svolgersi in tempi distinti, la missione arri-
vando dopo la visita per sanare ed alleviare gli effetti della durezza del giudice 
(quando invece la successione contraria avrebbe ingenerato negli indios l’odio 
nei confronti della missione):

Descubierta ya juridicamente la idolatria entraron los de la Compañia que a vezes 
fueron dos Padres y a vezes quatro en estas dos doctrinas y predicaron de pro-
posito, y cathequizaron estos yndios y confessaron con mucha satisfaccion a dos 
mill y quinientos de ellos generalmente fuera de otros mill y quinientos que se 
confessaron en San Damian51.

In altre occasioni, invece, l’azione del giudice visitatore e quella dei mis-
sionari era contestuale, anche se idealmente il compito dei gesuiti era sempre 
da considerarsi “successivo”, così come sostiene il provinciale del Perù nella 
Littera annua del 1617 quando si accinge ad illustrare le modalità di quella che 
era divenuta una stabile collaborazione:

El principal [medio] fue embiar luego tres visitadores personas de conocido cau-
dal para tan gran empresa a expensas de ambos, y darles toda la juridicion ecle-
siastica, y seglar que para la buena execusion de sus officios uviessen menester, 
y por ayudantes y consejeros tres de la Compañia a cada uno, para que entrando 
en los pueblos suavificassen el rigor de que forçosamente los Visitadores avian 
de ussar y con el aceite de su suavidad, mitigassen el dolor de las llagas que ellos 
hiziessen en el cuerpo de los yndios, y con las medicinas de los Sacramentos 
sanassen las envejecidas de las almas52.

Come la storiografia ha chiaramente mostrato, l’inizio delle campagne 
di estirpazione dell’idolatria nell’arcidiocesi di Lima nulla inventò: già i tre 
primi concili provinciali del Perù avevano progressivamente predisposto una 
legislazione repressiva ai danni degli indios idolatri e degli hechiceros recidivi 

51 Ivi, f. 103. Nella Annua del 1613 si legge: «Otros muchos ritos tenian estos indios a cuya 
conversion despues de visitados juridicamente por el visitador del señor arçobispo, embie a los 
Padres Cristobal De Olmedo y Benito de Arroyo», ARSI, Peru 14, f. 12.

52 Littera annua della provincia del Perù del 1617, ARSI, Peru 14, f. 52.
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che prevedeva punizioni corporali e persino l’incarcerazione a vita53. Anche la 
“Visita d’idolatria” era stata prevista dal terzo Concilio di Lima come parte della 
visita ecclesiastica ordinaria, sottoponendo gli indios idolatri alla giurisdizione 
dei giudici ecclesiastici nominati dai vescovi e regolando il problema della pos-
sibilità di comminare punizioni corporali agli indios secondo uno schema che 
segue da molto vicino le argomentazioni esposte da José de Acosta nel De pro-
curanda54.

Ci si è più volte interrogati intorno alle complesse ragioni che porta-
rono solo in quel momento la Chiesa peruviana ad intraprendere una campagna 
repressiva di tale portata, nonché alle motivazioni che spinsero la Compag-
nia di Gesù ad appoggiare in maniera così massiccia l’iniziativa (un appog-
gio che, come vedremo, vacillò in occasione delle campagne di estirpazione 
dell’arcivescovo Pedro de Villagómez alla metà del XVII secolo)55; ciò che in 
questa sede interessa mettere in rilievo sono gli elementi di continuità del con-
nubio tra la visita di estirpazione dell’idolatria e la missione itinerante gesui-
tica così come si configurò nell’arcidiocesi di Lima dopo il 1609 e l’esperienza 
europea, in cui più volte si era verificato in precedenza questo incontro tra foro 
esterno e foro interno per la lotta contro la dissidenza religiosa.

Come si è visto, nell’attività del tribunale del Sant’Uffizio di Sarago-
zza negli anni Cinquanta del Cinquecento nei confronti dei moriscos del Regno 
d’Aragona, la collaborazione dei gesuiti con l’autorità giudiziaria (poco importa, 
ai fini del nostro ragionamento, se di tipo inquisitoriale o episcopale) poteva 
essere sia diretta (come nel caso del padre Luis de Santander che accompagnò 
l’Inquisitore Arias Gallego nelle sue visite) sia indiretta, effettuando missioni 
su richiesta specifica dell’Inquisizione. Anche se la corrispondenza edificante 
tace su questo aspetto, menzionando solo l’attività di istruzione religiosa della 
popolazione morisca, non è improbabile che tali missioni avvenissero secondo 
modalità simili a quelle che avrebbe effettuato di lì a poco il padre Cristóbal 
Rodríguez tra i valdesi della Puglia, ossia con specifici incarichi di natura inqui-
sitoriale, ma utilizzando sistemi basati sulla mitezza e la persuasione.

53 DUVIOLS, La lutte contre, 189-196.
54 Concilium Provinciale Limense, actio quarta, cap. VII e VIII, edición por F. L. LISI, 

El tercer Concilio Limense y la aculturación de los indígenas sudamericanos, Salamanca, 1990, 
204-206.

55 Per un primo approccio al dibattito storiografico sul tema, H. URBANO, Ídolos, figuras, 
imágenes. La representación como discurso ideológico, in Catolicismo y Extirpación de Idolatrías. 
Siglos XVI-XVIII. Charcas, Chile, México, Perú, eds. G. Ramos, H. Urbano, Cuzco, 1993, 7-30; I. 
GAREIS, La «idolatría» andina y sus fuentes históricas: reflexiones en torno a «Cultura andina y 
represión» de Pierre Duviols, in Revista de Indias, 189 (1990), 607-626; GARCÍA CABRERA (ed.), 
Ofensas a Dios; A. SÁNCHEZ, Introducción, in Amancebados, hechiceros y rebeldes (Chancay, 
siglo XVII), ed. Ead., Cuzco, 1991.
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Se è vero che la Compagnia di Gesù, nella scelta tra il metodo giudiziale 
e il metodo persuasivo, tra Inquisizione e confessione, fece sin dagli inizi «una 
decisa scelta a favore della confessione»56 evitando al massimo, specie quando 
in Europa il pericolo ereticale si era attenuato, di essere vista come complice di 
apparati repressivi, le singole situazioni storiche nelle quali si trovò ad operare 
poterono talvolta determinare l’appoggio e la collaborazione con poteri di foro 
esterno. Tale fu il caso delle campagne di estirpazione dell’idolatria sotto Bar-
tolomé Lobo Guerrero in Perù, sinergia favorita dalla maggiore vicinanza nei 
metodi impiegati dall’Inquisizione (episcopale in questo caso) in area ispanica 
nei confronti delle minoranze religiose rispetto a quelli prediletti dalla Compag-
nia (si veda ad esempio l’attitudine rispetto ai moriscos) e determinata soprat-
tutto dall’arrivo alla sede limense di un prelato, legatissimo alla Compagnia di 
Gesù, che volle imprimere un cambiamento netto nelle modalità di ispezione 
della propria arcidiocesi rispetto a quelle utilizzate in passato da Toribio de 
Mogrovejo. 

Incarnazione del vescovo ideale tridentino nel Nuovo Mondo, Alfonso 
Toribio de Mogrovejo dedicò gran parte dei suoi sforzi proprio alla visita pasto-
rale della sua diocesi effettuata personalmente come strumento privilegiato del 
controllo amministrativo e del risveglio del fervore religioso57. Bartolomé Lobo 
Guerrero, già Inquisitore in Messico e vescovo di Santa Fe de Bogotá, mise in 
atto una pratica pastorale inversa rispetto al suo illustre predecessore, preferì 
cioè delegare i compiti ispettivi della diocesi a dei vicari, potendosi in tal modo 
dedicare alla vigilanza della chiesa metropolitana, dei prebendati e del cabildo 
ecclesiastico58. 

Il repentino passaggio di testimone da un “vescovo rurale” ad un “ves-
covo urbano” non poté non far sentire i suoi effetti sul modello pastorale 

56 A. PROSPERI, L’inquisitore come confessore, in Disciplina dell’anima, disciplina del 
corpo e disciplina della società tra medioevo ed età moderna, ed. P. Prodi, Bologna, 1994, 195.

57 J. VILLEGAS, Aplicación del Concilio de Trento en Hispanoamérica 1564-1600. Pro-
vincia eclesiástica del Perú, Montevideo, 1975.

58 Nato a Ronda, nella provincia di Málaga, intorno al 1545, Bartolomé Lobo Guerrero 
compì i suoi studi a Osuna, Salamanca e Sevilla. Nel 1580 venne nominato fiscal dell’Inquisizione 
di Città del Messico e tre anni più tardi Inquisitore; nel 1596 Filippo II lo nominò vescovo di Santa 
Fe, nel Nuovo Regno di Granada, sede nella quale svolse un intenso lavoro di visite pastorali e 
di estirpazione dell’idolatria, facendosi coadiuvare in maniera molto stretta dalla Compagnia di 
Gesù, alla quale affidò la fondazione del seminario di San Bartolomé. J. M. SOTO RÁBANOS, 
Estudio preliminar, in Sínodos de Lima de 1613 y 1636, ed. Id., Madrid-Salamanca, 1987, XXVII; J. 
M. PACHECO, Don Bartolomé Lobo Guerrero, Arzobispo de Santafé de Bogotá, in Ecclesiastica 
Xaveriana, 5 (1955), 123-201; P. CASTAÑEDA DELGADO, Don Bartolomé Lobo Guerrero, tercer 
arzobispo de Lima, in Anuario de Estudios Americanos, 33 (1976), 57-103.
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dell’arcidiocesi di Lima, in quanto la creazione di un apparato ispettivo facente 
capo all’ordinario, e che si serviva di una rete di vicari visitatori, riproduceva 
quello stesso passaggio che si era verificato in Europa e che aveva visto il mode-
llo dei “vescovi pastori”, rappresentati da Carlo Borromeo a Milano, da Gabriele 
Paleotti a Bologna e Pedro Guerrero a Granada (solo per citare i più noti), essere 
soppiantato da un altro che, nel momento in cui prendeva in mano l’ispezione 
amministrativa e disciplinare, lasciava ad altri il compito della predicazione 
e della catechesi, in breve del risveglio religioso59. I gesuiti ebbero dunque 
facilità ad inserirsi in questa dinamica, da una parte per i legami preesistenti 
con il prelato (mentre con Mogrovejo non erano mancati motivi di dissapore 
in ordine alla questione della doctrina del Cercado), e anche per il fatto che 
l’istituzionalizzazione delle visite d’idolatria rispondeva in prima istanza alla 
necessità di controllo e riforma del clero curato.

Di questo è possibile rendersi conto anche solo gettando uno sguardo 
all’insieme delle costituzioni sinodali dell’arcidiocesi di Lima del 1613, che 
ebbero il compito di legiferare proprio sul tema delle campagne di estirpazione 
dell’idolatria iniziate poco prima per iniziativa di Francisco de Ávila. Ebbene, sui 
cinque libri delle disposizioni che dettò il Sinodo, le norme riguardanti la repres-
sione dell’idolatria occupano soltanto un capitolo del primo libro, mentre tutto 
il resto è dedicato ai diversi aspetti toccanti l’organizzazione delle doctrinas, 
l’ornamento delle chiese, gli obblighi dei parroci di indios, l’amministrazione 
dei sacramenti; le norme concernenti la visita ecclesiastica ordinaria (mirante 
essenzialmente al controllo del clero) occupano ben 27 capitoli.

La recrudescenza delle pratiche idolatriche era da tempo vista all’interno 
della Chiesa peruviana come il risultato diretto dell’inadeguatezza del clero 
parrocchiale: solo nella prospettiva di una maggiore possibilità di ispezione e 
riforma del clero è possibile comprendere il reale significato dell’istituzione 
della visita d’idolatria, soprattutto se si pensa che non poche resistenze erano 
sorte tra i parroci delle doctrinas, molti dei quali appartenevano agli Ordini 
regolari, nel sottomettersi alla visita episcopale60. Accodandosi ai visitatori i 
gesuiti avrebbero anche loro avuto l’opportunità di scavalcare l’opposizione del 

59 A. PROSPERI, Missioni popolari e visite pastorali in Italia tra ’500 e ’600, in Mélanges 
de l’École Française de Rome, Italie et Méditerranée, 109 / 2 (1997), 767-783.

60 «Los dichos Curas regulares estarán advertidos de la obligacion, que tienen, à cumplirlas 
[le costituzioni sinodali] por no estar exentos de nuestra jurisdiccion, en quanto à sus oficios de tales 
Curas, conforme à derecho, y à la declaracion de los Illustrissimos Cardenales hecha con autoridad 
Apostolica, de que ahora de nuevo se nos ha embiado una copia authorizada por orden de su Mages-
tad, y de su Real Consejo de las Indias», Sínodo de 1613, Constitución 1.2.1.
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clero parrocchiale alle missioni, avvertite come indebite ingerenze nella ges-
tione della propria doctrina61.

La centralità della questione della riforma della cura animarum è infatti 
uno dei più importanti nuclei argomentativi attorno a cui si costruisce il trattato 
scritto nel 1621 dal gesuita Pablo José de Arriaga, per alcuni anni la vera “emi-
nenza grigia” dell’estirpazione in Perù, il quale sistematizzò teoricamente in 
maniera esemplare la compenetrazione tra visita d’estirpazione e missione pos-
tulando un modello di equilibrio tra metodo giudiziale e metodo persuasivo che 
faceva perno soprattutto sulla maggiore efficienza del sistema parrocchiale indi-
geno62.

61 La compenetrazione che si produsse tra missioni e visite d’estirpazione provocò inoltre 
una commistione terminologica sia nei documenti della Compagnia, sia in quelli ufficiali: il viceré 
Francisco de Borja, principe di Esquilache, che sin dal suo arrivo nel 1615 cercò di favorire al mas-
simo grado la Compagnia di Gesù affidando de facto nelle sue mani la direzione delle campagne di 
estirpazione, scriveva che «Ha mostrado la experiencia de cuanta utilidad ha sido para las dichas 
misiones los Padres de la Compañía de Jesús y el fruto que se ha sacado de su doctrina y enseñanza 
con las confesiones y otros buenos y suaves medios que han tenido con los dichos indios, por ser de 
suyo tan inclinados los dichos Padres a hacer fruto en las almas arriesgando sus personas y vidas», 
citato da DUVIOLS, La lutte contre, 183, mio corsivo.

62 P. J. de ARRIAGA, Extirpación de la idolatría del Pirú, in F. ESTEVE BARBA (ed.), 
Crónicas Peruanas de interés indígena, “Biblioteca de Autores Españoles”, Madrid, 1968, 193-
277.
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1. Como se sabe, depois de metodizada pela chamada «devotio moderna», 
e, entre polémicas, tendo beneficiado, nomeadamente, do esforço com que os 
partidários do recogimiento haviam pugnado pela sua interiorização e universa-
lização, como eixo de uma anelada renovação eclesial, a oração mental tinha-se 
tornado, no século XVI, prática extensiva aos leigos piedosos1. 

Tal como outrora, na linha de uma noética augustiniana, a teologia pas-
sara a ser apresentada como sabedoria capaz de conduzir o crente, afectiva e 
experiencialmente, à beatitude proposta pela Revelação2, perspectivando-se a 
união mística, atingível por leigos e mesmo idiotas, como ponto de chegada da 
vida interior3. Porque o amor era superior à ciência e a teologia mística à esco-
lástica, um Francisco de Monzón, um Hilarião Brandão, um Gaspar de Leão, 
entre tantos possíveis exemplos, convidarão os leigos a adentrarem-se na con-
templação e nas vias do amor unitivo4. Era essa uma estrada aberta ao fraco e ao 

1 José Adriano de Freitas CARVALHO, Francisco de Sousa Tavares in Antologia de Espiri-
tuais Portugueses (apresentação de Maria de Lurdes Belchior, José Adriano de Carvalho e Fernando 
Cristovão), Lisboa, 1994, 6.

2 Alain de LIBERA, La mystique rhénane, d’Albert le Grand à Maître Eckhart, Paris, 1994, 
41-46.

3 Alain de LIBERA, La mystique rhénane, 56-57; Louis COGNET, An introduction aux 
mystiques rhéno-flamands, Paris, 1968, 46. 

4 José Sebastião da Silva DIAS, Correntes de sentimento religioso em Portugal, t. I, 
1960, 357-358; Maria de Lurdes C. FERNANDES, Francisco de Monzón, capelão e pregador de D. 
João III e de D. Sebastião, in Lusitania  Sacra, 2.ª série, 3 (1991), 50-56; Maria de Lurdes Correia 
FERNANDES, Introdução in Hilarião BRANDÃO, Voz do Amado, Lisboa, 1993, 10-28. Gaspar de 
LEÃO, Desengano de Perdidos, (Introdução e ed. de Eugénio Asensio), Coimbra, 1958, 263-315; 
Maria de Lourdes BELCHIOR, Gaspar de Leão, em Antologia de Espirituais Portugueses, 260-262 
e 286-287. 
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forte, ao «rústico lavrador» ou à velha ignorante, como escrevera o proeminente 
jesuíta António Cordeses, repetindo gostosamente Herp5, antes das restrições de 
leitura ordenadas pelo Geral Everardo Mercuriano, como expressivo expoente 
de uma época em que a experiência mística pessoal, na linha do magistério de 
Osuna, Palma e Laredo era ainda vista, na Companhia, como compaginável com 
o «sentir» inaciano e com o espírito dos Exercícios6.

A pretexto dos brotes de alumbradismo ibérico, tudo ficaria provisoria-
mente comprometido por conhecida desconfiança e «exasperação ortodoxa», 
nalguns casos – mais extremos – tentando beliscar directamente a Companhia. 
Mas a partir do «refúgio» da reforma carmelitana, ultrapassados os picos mais 
altos da tempestade anti-alumbrada e anti-recolhida, a renovação religiosa do 
fim do século XVI, ganha de novo uma orientação mística, bem emblemati-
zada na obra de S. Francisco de Sales, apologeta da valorização do apostolado 
dos leigos, pressuposto pela sua universal vocação à perfeição, harmónica com 
específicas obrigações de estado.

Dentro da melhor tradição católica, autorizado por importantes lumina-
res da patrística (S. Gregório de Nisa, S. João Crisóstomo, S. João Damasceno 
e Santo Agostinho), S. Francisco de Sales definia a oração como «uma prática 
familiar com a Divina Magestade», ou como «um voo ou elevação do espírito 
para Deus», pelo que, na linha de S. Boaventura, não hesitava em escrever que a 
oração e a teologia mística não eram «mais do que uma mesma coisa»7. 

A meditação, «primeiro grau da oração ou teologia mística», definia-se, 
segundo o Bispo de Genebra, por «um pensamento atento, reiterado ou conser-
vado voluntariamente no espírito, a fim de excitar a vontade a afectos e resoluções 
santas e salutares», mas, produzido «o mel da devoção», a meditação transfor-
mar-se-ia em contemplação – «uma amorosa, simples, [indistinta] e permanente 
atenção do espírito às coisas divinas»8. De harmonia com a espiritualidade reco-
gida, o ofício do entendimento era servir a vontade, e a alma, encaminhada pelo 
Espírito Santo, poderia vir a aceder a um estado de contemplação quieta, sem 
discursos e considerações, de íntima união com Deus9. E, com reiterada citação 

5 Juan MARTIN KELLY, Enrique Herp (Harphius) en las letras españolas, estudo introdu-
tório in Henrique HERP, Directorio de contemplativos, Madrid, 1974, 160-161.

6 Martín MELQUÍADES ANDRÉS, La teología española en el siglo XVI, t. II, Madrid, 
1977, 606-608.

7 Tratado do Amor de Deus, Porto, 1958, 246-247.
8 Tratado do Amor de Deus, 250-253.
9 Martín MELQUÍADES ANDRÉS, Los recogidos. Nueva vision de la mistica española 

(1500-1700), Madrid, 1976, 403-409.
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dos escritos de Santa Teresa de Ávila10, o prelado genebrino também ele voltava 
a considerar este um caminho aberto mesmo às mulheres e aos simples11...

Nas autorizadas palavras de Eulógio Pacho, o centro simbólico de toda a 
literatura espiritual do século XVII estará na contemplação12. Face ao seu alar-
gamento social, impunha-se à consciência de pastores e teólogos a necessidade 
de uma eficaz didáctica das várias operações e formas da contemplação, sublin-
hando as suas excelências, mas alertando outrossim para as dificuldades e para 
os riscos a que estavam expostos os orantes.

2. De certa maneira, este objectivo perseguiu também Miguel de Moli-
nos, na sua obra escrita e publicada, e através de um «magistério» de direcção 
espiritual, em pessoa ou por carta. Não é para aqui a revisitação das vicissitudes 
do badaladíssimo processo e condenação romana do famoso padre aragonês. 
Todavia, cumpre mais uma vez reconhecer que, como facilmente se verificará, 
a sua obra escrita e com assinalável êxito publicada não patenteia «erros de 
doutrina», pelo que a abjuração feita em Roma, no Auto de Santa Maria sopra 
Minerva, de 3 de Setembro de 1687, a avaliar pelas proposições patenteadas e 
pelas que, no decurso do processo a si movido, reconheceu como suas, é, acima 
de tudo, abjuração de comportamentos e doutrinas pessoalmente adoptadas e 
ensinadas13. 

Como é sabido, no zénite do seu prestígio romano, pouco após a publi-
cação na Urbe do Guia Espiritual (1675), já Molinos era objecto de prevenções 
por parte das mais representativas personalidades da Companhia de Jesus. O 

10 Nomeadamente do Cap. 3.º das Quartas Moradas do Castelo Interior, em que Santa 
Teresa trata da oração de recolhimento, socorrendo-se de imagens do Tercer Abecedario de Osuna; 
são ainda identificáveis referências ao Libro de la Vida, caps. XIV-XVI, ao Camino de Perfección, 
Cap. 53 (31), e às Meditaciones sobre los Cantares, Cap. 6 e 7.

11 Tratado do Amor de Deus, 256-257.
12 Literatura espiritual del Barroco y de la Ilustración in AA.VV., Historia de la Espiritua-

lidad, Barcelona, 1969, t. II, 291.
13 Depois dos trabalhos de revisionismo crítico de Jesus Ellacuria Beascoechea, Eulógio 

Pacho e J. Ignacio Tellechea Idígoras, hoje só por ignorância ou preconceito poderá alguém per-
sistir em considerar Miguel de Molinos como um herege do livro; com efeito, das 68 proposições 
atribuídas a Molinos, explicitamente condenadas, nem uma só procede literalmente do Guia Espi-
ritual, já que o padre aragonês procurou deliberadamente e plenamente conseguiu integrar toda a 
sua obra impressa dentro das balizas da tradição. J. Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS, Lexico de la 
«Guia Espiritual» de Miguel de Molinos, Madrid, 1987, XXII-XXIII. Por estranho que, à primeira 
vista, possa parecer, os consultores e qualificadores do Santo Ofício, encarregados da censura das 
proposições de Molinos, não trabalharam sobre os escritos do aragonês que tinham passado pelos 
prelos, como se depreende das notas do Padre Luis Pérez de Castro (O. C.) a essas proposições, 
nas quais não se encontra nunca citada nenhuma das obras de Molinos publicadas (Francisco Pablo 
GARRIDO HERRERO, Un censor español de Molinos y de Petrucci, Roma, 1988, 96).
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geral da Companhia, Padre Oliva, procurava por carta, diplomaticamente, cla-
rificar junto do aragonês ideias e situações, e Gottardo Bell’huomo e Paolo 
Segneri, escrevendo e publicando manifestas impugnações, lançavam a des-
confiança sobre os efeitos e consequências práticas de uma obra, na aparência 
inculpável14... 

Apesar da formal ortodoxia da sua obra impressa, e de, acossado, tam-
bém Miguel de Molinos, na Defensa de la Contemplación, declamar contra o 
«ócio, suspensão e quietude» dos alumbrados e «falsos místicos», não tardaria 
ele a ser apresentado como o renovador, nova origem e principal doutrinador 
dos erros do quietismo, ou seja de uma cíclica concepção e praxe da vida espiri-
tual norteada pelo objectivo de levar o fiel a alcançar a união com Deus, presu-
mindo lográ-la este num estado adquirido de passividade – de oração de quiete –, 
susceptível de anular ou mitigar a sua responsabilidade moral individual15. Essa 
passividade recomendada, não infusa, mas adquirida, seria adquirida não por 
actividade do orante, mas pela cessação dos seus actos. 

O que estava em causa, nesta tenaz oposição dos referidos jesuítas, que 
lhes valeu transitoriamente amargo silêncio, por verem as suas obras de impug-
nação postas no Index? 

Nomeadamente questões de antropologia e pastoral, face a uma prática 
contemplativa que viam disseminar-se diante deles, nos conventos e entre gente 
secular, com surpreendente desvalorização da oração vocal, da meditação, dos 
«actos de religião exterior» e do investimento ascético. 

Dotados de experiência, sensibilidade e sólida formação a nível da teo-
logia mística16, mas criados no seio da espiritualidade inaciana, emblematizada 
nos Exercìcios Espirituais, era certamente o especial conhecimento da realidade 
social italiana em que se movia o director espiritual aragonês que fazia deles 
pontas de lança de defesa da ortodoxia, atentos guardiães de todo um património 
tradicional ameaçado, em consequência das doutrinas dos «nuovi maestri»...

Reconheçamos apenas, quanto à antropologia, que – mesmo no Guia 
Espiritual – o corpo do orante, até então utilizado euristicamente «como meio 
de conhecimento e instrumento de encontro com o Homem-Deus», e frequente-

14 J. Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS, Molinos y el quietismo español, in Molinosiana, 
Madrid, 1987, 52-53; Ezio BOLIS, L’Uomo tra peccato, grazia e libertà nell’opera di Paolo Seg-
neri, S.J. (1624-1694), Roma, 1996, 84.

15 Piero SANNAZZARO, Quietismo, in Enciclopedia Cattolica, t. 10, Cidade do Vaticano, 
s/d., cols. 412-416; ainda v.g.: J. PAQUIER, Qu’est-ce que le quiétisme?, Paris, 1910; J. R. ARMO-
GATHE, Le quiétisme, Paris, 1973; Mario BENDISCIOLI, Der Quietismus zwischen Häresie und 
Orthodoxie, Wiesbaden, 1964. 

16 Ezio BOLIS, L’Uomo tra peccato, grazia e libertà, 84-85 e 57-68.
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mente participando gozosamente dos «dons espirituais»17, era agora posto entre 
parêntesis pelo discurso molinosista18, e, analogamente, também o mundo tendia 
a ser colocado entre parêntesis, uma vez que a alma contemplativa deveria ir 
abstraindo de toda a construção, meditações por pontos, imagens e «compo-
sições de lugar», para estar em sintonia com uma retórica negativa que a con-
duzia ao ideal do «nada»19.

Muito compreensivelmente, Paolo Segneri, e com ele toda uma corrente 
asceticista da Companhia de Jesus temia que essa «espiritualidade da abolição», 
aplicada à vontade, redundasse na negação da liberdade humana, no seu papel 
de eventual colaboração com a graça divina20...

A este propósito, vale a pena, ainda que de passagem, lembrar o teor de 
algumas das 263 proposições coaguladas no processo de Molinos, a partir de 
numerosíssimas cartas de sua autoria, depoimentos e confissão do próprio, e 
«ditos de testemunhas que jurarão nesta causa»21:

- «A alma que caminha pella via mistica nada deve querer conhecer 
(prop. 23);

- «He necessario esquecerse do passado, não pensar no futuro e resig-
narse no presente» (prop. 34);

- «Na via interna toda a reflexão é nociva» (prop. 36);
- «Se no amor de Deus ha qualquer gosto ou goso, quiete ou complacen-

cia, he necessario purgallo» (prop. 50);
- «Sendo entregado o livre arbitrio a Deus, se lhe deve deixar o cuydado 

de qualquer cousa nossa» (prop. 53);
- «Todo o desejo tras inquietação, e a alma se deve despir de todo, ainda 

que seja espiritual, pois que não ha necessidade de desejar (prop. 64);

17 Alessandra Bartolomei ROMAGNOLI, Fabula picta. Le forme visive del linguaggio mis-
tico, em AA.VV., Santità, culti, agiografia (a cura di Sofia Boesch Gajano), Roma, 1997, 169.

18 Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR, La Península Metafísica. Arte, literatura y pen-
samiento en la España de la Contrarreforma, Madrid, 1999, 258-260 e 265.

19 Sabrina STROPPA, Sic arescit. Litteratura mistica del Seicento italiano, Florença, 1998, 
10 e 81-101. Não surpreende por isso que um observador coevo – e exaltado – da sociedade romana, 
o Padre Frei José de Castro (O.S.T.), depusesse que, sob pretexto de elevar o espírito à contemplação 
mais sublime, Molinos «non voleva che uno si fermasse alla sacrata umanità del Verbo Incarnato, 
dicendo che si doveva sempre considerare nel seno del Padre Eterno»... José Luis GOTOR LÓPEZ, 
Fray Jose de Castro, contra el desorden de todo el Mundo en 1692 (o las lamentaciones de un 
sacristan español en Roma), in Homenaje a Pedro Sainz Rodriguez, t. I, Madrid, 1986, 389.  

20 Ezio BOLIS, L’Uomo tra peccato, grazia e libertà nell’opera di Paolo Segneri, 196.
21 Biblioteca Geral da Universidade de Coimbra, Ms. 595, Sumario do Processo do Dr. 

Miguel de Molinos, fls. 127v.º-152v.º.
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- «He necessario fugir a sensibilidade em todas as cousas, porque he 
inimiga do espirito e tras consigo infinitos perigos» (prop. 144);

No processo, em certos casos, a exegese de Molinos vai negar algumas 
formulações e lograr explicar, diminuir ou matizar outras. Mesmo assim, fei-
tas todas as prevenções cautelares e descontos, no final da leitura do Sumário 
percebe-se quanto à pedagogia humanística inaciana e às correntes tradicionais 
da piedade católica irritaria um autor que escrevia serem as missas cantadas 
«huã cançada e indevota recreação», serem os pregadores do seu tempo «ora-
dores e não pregadores», as festas dos santos «relaxações, vaydade e perda de 
tempo», e que, para além de não valorizar a perfeição formal das celebrações 
litúrgicas, achava as práticas e sermões desnecessárias aos contemplativos, as 
obras de misericórdia impeditivas do «caminho interno», e «cilício, disciplina, 
hospitalidade, jejum, coroas ou rosários, virtudes de meditativos». E, pior, os 
mais adiantados na vida do espírito, tinham grandes escapatórias e dispensas do 
sacramento da penitência22...

Efectivamente, as referidas «mortes» do «entendimento», da «memó-
ria», das «reflexões», da sensibilidade, da «vontade», toda esta almejada e radi-
cal ataraxia do fiel era fértil de consequências práticas, sobretudo porque, em 
coerência, perante eventuais tentações, se advogava que cada um se mantivesse 
«como morto», «sem usar de indùstria e força própria» contra elas (props. 85 e 
86). Acresce que, uma vez cometido um acto pecaminoso mais grave, era ainda 
possível atribuí-lo a «violências diabólicas»23...

Quanto à oração, como o próprio Molinos explicava, «deprecar e pedir» 
o fiel a Deus «alguã cousa» era acto de imperfeição, como acto de vontade 
humana, pelo que «o petite et accipietis de Cristo não estava dito às almas 
internas», mais perfeitas (prop. 80); por outro lado, a meditação seria apenas 
boa para principiantes (prop. 125), e só a contemplação adquirida preenche-
ria o «unum necessarium» (prop. 103), nela se exercitando todas as virtudes 
(prop.161).

3. Em Portugal, na década de 75 a 85, correspondente ao triunfo romano 
de Molinos, nos meios devotos vivia-se, naturalmente, um grande entusiasmo 
em relação à praticabilidade e virtualidades da contemplação. 

22 B.G.U.C., Ms. 595, Sumario do Processo do Dr. Miguel de Molinos, fls. 145r.º e v.º e 
148v.º.

23 B.G.U.C., Ms. 595, Sumario do Processo do Dr. Miguel de Molinos, fl. 146, props. 201, 
202, 203 e 204; e fls. 148v.º-149, props. 230, 231e 232.
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Assim, – lembrámo-lo como mero exemplo –, em 1676 (ano da edição 
madrilena do Guia Espiritual de Miguel de Molinos), no Colégio das Mercês 
dos Agostinhos Descalços, em Évora, Frei Agostinho de Santa Maria (O.S.A.D.), 
autor erudito e prolífico24, compunha o Adeodato Contemplativo, uma «univer-
sidade da oração» aberta «aos rudos e ignorantes», de modo a elevá-los a «hum 
trato lhano e amoroso com Deos» e ao «santo monte de Sião que he a vida 
contemplativa»25. Dedicada a uma grande senhora da corte portuguesa26, essa 
curiosíssima e agradável obra, apologética do alargamento da contemplação, 
colocava-se sob o signo e ao abrigo da «ciência dos santos» da tradição, vito-
riosa nos grandes autores do carmelo reformado27, e nos parâmetros da «devo-
ção civil» inculcada pelo Bispo de Genebra28, cujos «estilos» expressamente 
invocava29.

O Directorium Mysticum de Frei António do Espírito Santo, O.C.D. 
(Lyon, Guillaume Barbier, 1676) e a Cadena Mystica Carmelitana, de Frei José 
do Espírito Santo, O.C.D. (Madrid, António Gonçalez de Reys, 1678), dois 
grandes compêndios de teologia mística de autores portugueses, na sua especial 
ressonância europeia, constituem não menos expressivo exemplo do referido 
clima.

Aprendia-se no Directório que a via mística estava aberta a todos, uma 
vez que no exercício da teologia mística deveriam correr parelhas o entendi-
mento e a vontade, reconhecendo-se embora que melhor se conhecia a Deus por 
«notícia» experimental e amorosa do que por operações intelectuais30.

24 Diogo Barbosa MACHADO, Bibliotheca Lusitana, t. I, Lisboa, 1741, 69-71. Nascido 
em Estremós em 28.8.1624 e falecido no Convento de Nossa Senhora da Boa Hora, de Lisboa, em 
2.4.1728, Frei Agostinho foi cronista, definidor e vigário geral de toda a congregação. De entre o 
vasto catálogo das suas obras impressas, continuam hoje especialmente valorizados os beneméritos 
volumes do Santuário Mariano.

25 Adeodato Contemplativo e Universidade da Oraçam, dividida em tres classes pelas tres 
vias Purgativa, Illuminativa e Unitiva, em estylo de parabola, facil, claro e intelligivel, para todos 
os estados de pessoas que desejão servir e amar a Deos, com exemplos dos Santos que na Oração 
forão mais eminentes, não só dos antigos Padres, mas dos modernos Santos e Santas, com doutrinas 
muyto uteis aos Directores das almas, Lisboa, António Pedroso Galrão, 1713, «Aos que lerem», fl. 
iiijv.º, e p. 644. A informação sobre a composição da obra é de Frei Nicolau de Tolentino, leitor de 
prima de Teologia, e vem inserta nas Licenças da Ordem. 

26 À Condessa de Viana, D. Maria Rosa de Lencastre, filha dos Condes de Sarzedas, D. Luís 
Lobo da Silveira e D. Mariana da Silva e Lencastre.

27 V. g. Frei José de Jesus Maria QUIROGA, Apología Mística en defensa de la contempla-
ción, Introdução e notas de Max Huot de Longchamp, Paris, 1990. 

28 Jean DAGENS, I mistici cattolici francese dal secolo XIV al 1650, Sep. da Grande Anto-
logia Filosofica, Vol IX, Milão, 1964, 2469-2474.

29 Adeodato Contemplativo, Dedicatória, iiij.
30 Directorium Mysticum cit., 8 e 17.
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De forma escolástica, Frei António do Espírito Santo provava que a medi-
tação era o primeiro grau para subir à vida contemplativa, que o incipiente na 
oração devia aspirar à contemplação, não apenas à adquirida (acquisita) mas até 
à infusa, e que, como tal, deveria o director espiritual cuidar que o seu discípulo 
se exercitasse na via activa, adquirindo hábitos de auto-domínio e virtudes, de 
modo a colocar-se em condições para ascender ao «cume da contemplação»31.

Ora deve inquirir-se: como se situavam estes tratadistas face à delicada 
questão, já aquando da publicação do Guia Espiritual de Miguel de Molinos 
objecto de acesas polémicas, da passagem do orante da meditação à contem-
plação? 

Em 1680, com Molinos na mira, Paolo Segneri dizia ao Cardeal Fede-
rico Colonna: «Chi vuole sú la Terra ò si fatichi sempre ò si quieti sempre vuol 
pervertire ogni regula di governo». E, propondo uma «via di mezzo» – «la quale 
fiù creduto da santi poter trovarsi, in chi si vale or della Contemplazione or della 
Meditazzione, secondo che Dio gli dona», o célebre missionário confutava os 
«modernos» que ensinavam que quem uma vez fora chamado por Deus à con-
templação, não devia tornar mais a meditar32. 

Em relação a esta pedra de toque, o agostinho descalço recomendava que 
quem num dia se tivesse achado «facil para a contemplação», no seguinte vol-
tasse à meditação, escrevendo outrossim, num expressivo «aviso», que mesmo 
alguém que se julgasse objecto de especiais dons de Deus e revelações, nunca 
por essas cousas deixasse a meditação, como o faria uma mulher pobre – enfa-
tiza – «que se alguma vez lhe mandão de fóra o jantar, o recebe com agradeci-
mento, e se hoje se sustenta com elle, amanhã torna á sua obra, para viver do 
trabalho das suas mãos»33.

Os dois mestres do carmelo reformado, excelentes exemplos da apologia 
e pedagogia da contemplação por fé simples, «sem inquisição nem discurso», 
apresentam formulações que também não desagradariam a Segneri: o primeiro 
ensinava que, faltando ao orante «a notícia geral e confusa de Deus», como fre-
quentemente «costuma suceder aos principiantes», estes deveriam regressar ao 

31 Directorium Mysticum cit., 115 e 121.
32 Concordia tra la fatica e la quiete nell’orazione, Bologna, Gio. Recaldini, 1681, Preâm-

bulo, e 25-102. Efectivamente lemos nas proposições condenadas 128, 129 e 130 do teólogo ara-
gonês: «Quem ha entrado na oração de pura fe, se quer tornar a meditação he tentação do diabo, que 
o quer reduzir a sensibilidade, por que não de hum passo para a perfeição. A meditação he perigo 
de engano, porque na imaginativa estende as suas redes o diabo. Pello contrario he impocivel que 
na contemplação aquisita possa haver engano, porque o diabo não pode enganar senão por meyo 
da fantesia, e não pode entrar na parte superior onde está a fee» – Sumario do Processo de Molinos 
cit., fls. 139v.º-140.

33 Adeodato Contemplativo, 655 e 711.
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anterior exercício das meditações, sobretudo sobre a vida e paixão de Cristo, e 
o segundo advertia que, mesmo já na via unitiva, a contemplação de fé simples 
e universal não dispensava o orante da evocação, ainda que «mirada con una 
censilla vista», dos mistérios da humanidade, vida e paixão de Cristo34. 

Como é evidente, nesta coincidência de posições, estamos apenas perante 
a comum e ortodoxa estrada da tradição, relativamente à teologia mística.

4. Atento o especial e precursor protagonismo que a Companhia de Jesus 
tinha tido em Itália na denúncia e combate à «nova doutrina de oração de quiete» 
do «grande mestre de espírito e oráculo da oração Miguel de Molinos», e face ao 
grande estrondo, também entre nós, do processo movido ao teólogo aragonês35, 
autor de «grande fama e opinião em Roma, Espanha e toda Itália»36, cuja obra 
impressa também circulou e teve apreciadores em Portugal37 (que viria a ser, 
pelo menos até meados do século XVIII, um país com numerosos, graves e rei-
terados casos e focos de quietismo, agora de classificação molinosiana)38, não 

34 «Quando incipientes se gratiae sensibilis affluentia destitutos adverterint, experti quod 
non possunt, sicut antea in piis meditationibus detineri, non debent conari contra cursum fluvii, nec 
in vanum mentem, praedicto meditandi exercitio intendere, quia multum patientur et nihil proficient; 
anima quippe tunc quietem, non discursum appetit, et si applicatur discursui, quietem ac pacem 
amittet et discursum frustra requiret, quia iam venit finis discurrendi. Unde debet in sacro illo otio 
et tranquilla pace in notitia generali et confusa quam habet de Deo, et in amore affectivo quiescere, 
qui est terminus discursus et initium contemplationis, cum hac tamen advertentia quod si ei defecerit 
haec notitia generalis et confusa de Deo, ut incipientibus multoties accidit, debet redire ad pristinum 
meditationis exercitium, maxime circa vitam et passionem Christi» – Directorium Mysticum cit., 
54-55; Cadena Mystica Carmelitana cit., 79b, e 269a- 272a. 

35 Pedro Vilas Boas TAVARES, A Corte portuguesa perante a condenação de Miguel de 
Molinos, in Revista da Faculdade de Letras, LLM, Anexo V (Porto, 1993), 187-204; IDEM, Portu-
gal e a condenação de Miguel de Molinos: impacto e primeiras reacções, in Via Spiritus, I (1994), 
157-183; além dos canais oficiais, este impacto foi certamente amplificado por cartas chegadas 
de Roma, com a descrição das culpas, abjuração e sentença de Molinos. Sem nome do autor e do 
destinatário, conserva-se uma dessas cartas no Ms. 102 da Biblioteca Geral da Universidade de 
Coimbra, fls. 22-24.

36 «Este enganador levava apos sy com esta nova doutrina muita gente não só de Roma, 
mas de grande parte da Christandade, da Europa, porquanto se lhe acharam em casa mais de vinte 
mil cartas, pellas quais o convencerão, de Religiosas, Beatas e senhorias que seguião a vida espi-
ritual e celibada, as quais mandavão consultar com elle os pontos desta sua Oração de Quiete, pela 
sua grande fama e opinião que tinha em Roma, Espanha, e toda Italia, Napoles, Veneza, etc.; (...)» 
– B.G.U.C., Ms. 102, fl. 22 (Carta de Roma a huma pessoa em que se lhe da conta das culpas e 
sentenssa do Doutor Molinos).

37 Pedro Vilas Boas TAVARES, Beatas, inquisidores e teólogos. Reacção portuguesa a 
Miguel de Molinos (diss. de doutoramento defendida na F.L.U.P.), t. I, Porto, 2002, 119 e 257.

38 Pedro Vilas Boas TAVARES, Beatas, inquisidores e teólogos, ed. cit., 312-370.
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surpreende que autores jesuítas e grandes mestre da escola inaciana – nomea-
damente Paolo Segneri – sejam referência frequente na tratadística produzida 
pelos anti-quietistas portugueses.

Efectivamente assim acontece. 
O Padre Manuel Bernardes, da Congregação do Oratório, pungido pela 

negra notícia do processo incoado (1694) ao seu irmão de roupeta da casa de 
Viseu, António da Fonseca, o primeiro de uma série de penitenciados a sair em 
auto em Portugal, por molinosismo, ainda antes da leitura pública (1699) da 
dura sentença proferida contra aquele missionário, já se apressava a dar ao prelo 
a Luz e Calor (1696), uma primeira obra nascida do desejo de salvaguardar o 
prestígio da pastoral missionária da congregação e do tipo de espiritualidade por 
ela difundido39.

Como se impunha, tratava-se de fazer a apologia da contemplação, como 
aspiração e prática ao alcance de qualquer fiel devoto, mas, simultaneamente, de 
a fazer acompanhar do confronto dos sinais distintivos «da quiete desta oração, 
de outras quietações falsas», resultantes, nas suas palavras, dos erros dos «ilumi-
nados», «renovados» e «acrescentados» contemporâneamente pelo «detestável» 
Miguel de Molinos40.

Manuel Bernardes faz nesta obra um uso muito expressivo das autorida-
des extraídas do seio da Companhia de Jesus. Procurando eliminar todas as pre-
visíveis objecções de um exacerbado anti-quietismo contra a prática da oração 
de quiete adquirida, no diálogo entre um exercitante e o seu director, Bernardes 
põe este a «ensinar» aquele a ler – sem criação de infundadas apreensões – o ree-
ditadíssimo Ejercicio de Perfección y virtudes cristianas, de Alonso Rodríguez, 
obra efectivamente de acentuada desconfiança mística, na altura escrita sob o 
fantasma dos erros dos alumbrados, e enfatizadora do tradicional asceticismo 
da Companhia. Mas, habilmente, Bernardes compensa o peso deste autor com 
recurso à autoridade de outros reputados jesuítas, mais favoráveis à importância 
da oração da «presença de Deus» ao lado da meditação, nomeadamente Baltazar 
Alvarez, virtuoso confessor de Santa Teresa, e o Padre Nicolas Caussin41. Assim, 
com tranquilidade de ânimo, poderia o «exercitante» prosseguir por caminhos 
conformes ao «espírito e doutrinas de S. Francisco de Sales», santo da devoção 
e jóia patrimonial de que blasonavam os primeiros néris portugueses42...

39 Pedro Vilas Boas TAVARES, Beatas, inquisidores e teólogos, t. I, cit., 57.
40 Manuel BERNARDES, Luz e Calor, em Obras, Vol. II, Porto, 1974, 223-228 e 229.
41 Luz e Calor, em Obras, Vol. II, 241-244.
42 Eugénio dos SANTOS, O Oratório no Norte de Portugal, Porto, 1982, 60.
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A pretexto do desmascaramento, por parte do Santo Ofício luso, de pes-
soas até aí tidas por virtuosas, passado muito pouco tempo43, um outro marcante 
autor espiritual, o Doutor Francisco da Anunciação (O.E.S.A.), organizador do 
irradiante movimento reformista da Jacobeia, numa obra intitulada Vindícias da 
virtude44, tomava também a defesa da vida devota contra difusas campanhas de 
descrédito público, movidas por franjas sociais por si englobadas sob genérica 
designação de «mundanas», e provavelmente escondendo, sob a cor de «relaxa-
mento», pulsões racionalizantes e «laicizantes». 

Anunciação não pretendia tachar de molinosista a oração de quiete adqui-
rida, tradicionalmente ensinada por místicos acima de toda a suspeita e então 
reconhecidamente praticada «por muitas Almas dadas à oração»45. Estranhava 
no entanto que, com «tantos quietistas ou Almas actuadissimas neste modo de 
Oração» em Portugal, se vissem tão poucos frutos46. 

Tratava-se, naturalmente, de enfatizar a inseparabilidade do acto de fé 
das obras da fé. Mas não só. Tratava-se de um novo rigorismo no desejo de 
restringir a entrada dos fiéis na oração de quiete e de «desnaturalizar» a muitos  
– a expressão é sua – dessa forma de oração, pois entendia-se mais proveitoso e 
muito mais seguro «hum mes de meditação afectuosa de Jesus atado à coluna», 
do que «seis anos» de contemplação adquirida47. 

Assim, numa nova orientação pastoral, vemos o douto e combativo ere-
mita de Santo Agostinho insurgir-se contra a passagem do Padre Bernardes, da 
Luz e Calor, segundo a qual, para entrar na contemplação adquirida, bastaria ao 
fiel o mesmo que para a meditação, a saber, andar na graça de Deus e «exercitar-
se medianamente nas virtudes, e mortificação dos sentidos e paixões»48. Ao con-
trário da «alucinação» ocasionada por passagens deste jaez, presentes nalguns 
livros espirituais, entendia Anunciação que, «para que a creatura seguramente» 
deix[ass]e o estado da meditação e pass[ass]e ao de contemplação adquirida e 
oração de quiete, deve[ria] ter a moral certeza que Deos a chama[va] para esse 
estado», não sendo bastante sinal dela «o conselho do Padre Espiritual, nem 
o mediano ou mais que mediano aproveitamento de virtudes49, donde inferia 

43 Mais precisamente entre 1699 e 1701; a primeira baliza resulta de factos evocados no 
corpo do texto e da citação das Armas da Castidade, do Padre Bernardes, editadas nesse ano; a 
segunda, da própria data das «licenças» da obra de Francisco da Anunciação, a primeira das quais 
de Fevereiro de 1702.

44 Francisco de ANUNCIAÇÃO, Vindícias da virtude, 3 Vols., Lisboa, Of. Ferreiriana, 
1725, 1726 e 1726.

45 Vindícias da virtude, t. III, 302.
46 Vindícias da virtude, t. III, 308.
47 Vindícias da virtude, t. III, 398.
48 Anunciação situa esta passagem na I Parte, Dout. 8, § 2; efectivamente pode ser encon-

trada em Obras, Vol. II, 193.  
49 Vindícias da virtude, t. III, 357.
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que «rarissimas» seriam as pessoas, «especialmente mulheres», conveniente-
mente transferidas a tal tipo oração50. Efectivamente, a seu juízo, a «sinistra 
inteligência» dos sinais dados por S. João da Cruz para o orante saber em que 
tempo lhe conviria «deixar a meditação e discurso» para «passar ao estado de 
contemplação» (Subida do Monte Carmelo, L. 2, Cap. 13) era «porta falsa por 
onde entr[av]ão milhares de almas» no estado de contemplativo, «com mani-
festo perigo e desaproveitamento seu»51. 

Solução para estas alegadas desordens no domínio da oração? Pôr os 
olhos no magistério oficial da Companhia, posterior às restrições do Geral Eve-
rardo Mercuriano ao contemplativismo de António Cordeses e Baltasar Alva-
rez.

Com efeito, muito significativamente, Francisco da Anunciação lem-
brava, de forma expressa e com algum pormenor, a «grande borrasca» no pas-
sado havida, no seio da Companhia de Jesus, por causa da oração de quiete, de 
que o Padre Baltasar Álvares fora «acerrimo defensor e promotor»52. Segundo 
entendia, pastoralmente, a tecla a tocar deveria ser esta: «a meditação he 
caminho ordinario», e «muitos homens santos, virtuosos e perfeitos tem havido, 
especialmente na Companhia de Jesus, onde foy tão estranhado o modo de orar 
sem meditações e discursos, como seu Santo Fundador ensina nos seus Exerci-
cios»53.

De facto, posteriormente à suavização introduzida por Cláudio Aquaviva 
na implícita tensão «actos de virtudes morais» / «actos de caridade», acção-
contemplação, fora-se geralmente impondo, no seio do instituto inaciano, uma 
espiritualidade unitária, centrada nos Exercícios inacianos, prática, de corte 
ascético, integradora, com realista estima pela realidade corpórea, de sensibi-
lidade, afectos, memória, inteligência e vontade54. Era para esse quadro seguro 
que manifestamente apontava o reformador agostinho.

A este título, ganham pleno sentido nas Vindícias a repetida evocação 
de Paolo Segneri55, conhecido combatente anti-molinosista, a reiterada citação 
da Practica de la Theologia Mystica, de Miguel Godínez (S.J.)56, compêndio 
pela primeira vez publicado em Puebla (México), em 1681, como autoridade 

50 Vindícias da virtude, t. III, 388.
51 Vindícias da virtude, t. III, 394.
52 Vindícias da virtude, t. III, 367.
53 Vindícias da virtude, t. III, 364.
54 Martín MELQUÍADES ANDRÉS, La espiritualidad española en el siglo XVII, em 

AA.VV:, Historia de la Teologia Española, t. II, Madrid, 1987, 241.
55 Vindícias da virtude, t. II, 276 e 286..
56 Vindícias da virtude, t. III, 352 e 362.
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prestigiada a que o autor se encosta para enfatizar a insuficiência e raridade 
dos padres espirituais aptos a seguramente conduzirem as almas, e, sobretudo, 
a forma como insistentemente recomenda que nas mãos de mulheres e princi-
piantes seja posto o Ejercicio de Perfección y virtudes cristianas, de Alonso 
Rodríguez, como meio de «excitar amor e estimação das virtudes»57.

Passado pouco mais de uma década da publicação das Vindícias, um 
outro importante director de consciências, Afonso dos Prazeres, missionário 
varatojano, ex-militar e ex-visconde de Barbacena, da índole de Frei António 
das Chagas, e assumindo-se como filho espiritual de Francisco da Anunciação, 
fazia sair dos prelos as suas Máximas Espirituais (2 tomos, Lisboa, Miguel 
Rodrigues, 1737)58, com idêntico significado de defesa da vida devota.

Nos «dois pequenos, baratos e manuais tomos» repercute-se a experiên-
cia de alguém que calcorreara «grande parte do reino a pé, em contínuas mis-
sões»59, e que pudera ponderar os estragos feitos à piedade pela conjugada acção 
de «falsos devotos» e de «mundanos». 

Desde a condenação do Guia Espiritual pelas inquisições espanhola e 
romana, desde a sentença e condenação do seu autor e da publicação da Bula 
Coelestis Pastor que Molinos, convertido em paradigma de uma doutrina abomi-
nável, se transformara num fantasma ameaçador apontado aos fiéis mais audazes 
e ambiciosos de progressão na vida espiritual, nomeadamente nos caminhos da 
oração mental e contemplação. Esse fantasma era tanto mais assustador quanto 
efectivamente os autos de fé realizados em Portugal tinham passado a contar 
com a cíclicas saídas de penitenciados «por erros de Molinos», ou «molinistas», 
como também se escrevia60. Juntando a sua voz a toda uma literatura peninsular 
anti-quietista, Afonso dos Prazeres procurava desvanecer confusões e receios, 
mostrando que a condenação do teólogo aragonês, bem como os castigos com 
alguma frequência infligidos a réus acusados de partilharem os seus erros, em 
nada deviam afectar o prestígio da mística e da vida do espírito, professadas 
com ortodoxo discernimento, sendo então estulto o receio dos fiéis de que lhes 
sucedesse o mesmo que aos «hipócritas», desmascarados pelo Santo Ofício, no 
caso de prosseguirem com os seus exercícios espirituais.

O «impulso» e os objectivos pastorais da Máximas Espirituais, de Frei 
Afonso dos Prazeres são os mesmos da sua restante obra escrita, retintamente 

57 Vindícias da virtude, t. III, 330 e 505.
58 Destes dois tomos saiu uma segunda edição, in 4.º, Lisboa, por António Isidoro da Fon-

seca, 1740.
59 Diogo Barbosa MACHADO, Bibliotheca Lusitana, t. I, 50. 
60 Pedro Vilas Boas TAVARES, Beatas, inquisidores e teólogos, t. I, cit., 312-373.
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anti-molinosista. Nela sobrelevam três outras obras: as Consultas Espirituais 
(Lisboa, Miguel Manescal da Costa, 1745), as Cartas Directivas, dadas postu-
mamente ao prelo sob anagrama (Coimbra, Of. Luís Seco Ferreira, 1765)61, e 
a Vida maravilhosa da Serva de Deos Soror Clara Gertrudes do Sacramento, 
Religiosa no Convento de Jesus de Setubal, ainda hoje em manuscrito62.

Na tormentosa vida manuscrita desta ex-mantelata beneditina, protegida 
de D. João V e Frei Gaspar da Encarnação, vemos como o espectro de Molinos 
– neste caso sempre virtuosamente ultrapassado – pairava sobre os projectos 
heróicos na vida religiosa, sobretudo quando excessivo diabolismo explicativo 
das acções humanas e intenso visionarismo perturbavam as almas que se entre-
gavam à contemplação. As referidas Cartas constituíam um manual prático para 
sacerdotes, nomeadamente a terceira, versando sobre direcção espiritual. Nas 
Consultas,  altamente elogiadas pelo qualificador do Santo Ofício, Padre José 
da Costa (S.J.), um hipotético consulente ia, com as suas dúvidas, suscitando 
do autor quinze respostas, algumas delas com vários «conselhos» e «avisos», 
no seu todo constituindo uma «compendiosa arte» para mestres e discípulos, 
«aquelles para dirigirem as almas com acerto, estes para, na falta de Directores 
espirituaes, decidirem as duvidas do seu espirito»63.

Nestas obras, principalmente nas Consultas Espirituais comparecem as 
mais momentosas questões e dúvidas que então se considerava embaraçarem a 
progressão dos fiéis na vida espiritual, que o mesmo era dizer no caminho da 
perfeição.

Umas «consultas» referem-se sobretudo ao ambiente social de reacção 
anti-devota, com referências à exageração dos perigos «de quem seguia a vida 
espiritual»64, as «zombarias», «escarneos» e «testemunhos injuriosos» que 
«mundanos» e «línguas murmuradoras» faziam chover sobre essas pessoas65, e 

61 Carta[s] Directiva[s] escritas pelo Padre Soffronio Ferraz Sepedas.
62 Biblioteca Nacional de Lisboa, Cód. 10655.
63 Consultas espirituaes, «Aprovação» do Padre José da Costa (S.J.), que desta forma sin-

tetisa o teor reactivo da obra, valorizando, significativamente, a sua ênfase ascética e intelectual-
afectiva: «...[o autor, não contente com o seu exemplo e palavra] passa agora a cortar com a espada 
da sua penna os laços com que o demónio tece intrincados labyrintos e pretende enredar as almas 
justas: ensina a distinguir as verdadeiras luzes da santidade das apparentes e fingidas da hypocrisia; 
faz apparecer em publico intrepida a virtude, e emudecer a mordacidade dos seus emulos; alenta 
aos desconsolados e afflictos nos exercicios espirituaes, mostrando-lhes que se adiantam mais pelo 
caminho aspero dos espinhos, que pelo delicioso das flores; e que se não pode gostar a doçura e 
suavidade do Ceo, senão na lança das tribulações que penetre o coração; confunde aos que affectão 
o ocio de huma contemplação fingida, sem subirem intellectualmente para Deos, e o attrahirem a si 
com fervorosos affectos da vontade».

64 Consultas espirituaes, 1-73.
65 Consultas espirituaes, 210-228.
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a necessidade de os devotos não sucumbirem ao «escândalo farisaico» provo-
cado pelas suas práticas66, particularmente se públicas e taxadas de «singulari-
dade» e hipocrisia67; outras «consultas» tratam de «clássicas» dificuldades na 
vida espiritual: «securas» e ausência de «consolações» na oração68, escrúpulos 
e tentações69, e, entre estas, a de fazer juízos temerários70, a do amor próprio71, 
a de dar facilmente crédito a visões e revelações72, e a de desejar «acções herói-
cas» e «altas perfeições», sem previamente cuidar de arrancar «os espinhos» 
das próprias imperfeições e sem cultivar as virtudes «próprias ao seu estado»73; 
noutras «consultas», ainda, o autor acentua a sua permanente defesa da vida 
devota, ao pôr em causa a posição daqueles que – como eco de uma resistência 
bi-secular – reputavam «imprudente aconselhar a oração mental a todos»74, ou 
advogavam a fuga da contemplação às primeiras manifestações espontâneas da 
sensualidade75, ou finalmente, desconfiavam, por sistema, da oração de quiete 
adquirida76. Não ficava sequer esquecida uma extensa instrução sobre os sinto-
mas, papel e limites das «vexações diabólicas»77.

Dominando e citando abundante literatura peninsular especializada 
– obras de Santa Teresa e S. João da Cruz, Manuel Bernardes, António Arbiol 
(O.F.M.), Felix Alamín (O.F.M. Cap.), Agustín Perez Nagore (O. Cart.) –, 
Afonso dos Prazeres reprova vehementemente a oração de quiete «ociosa», ensi-
nada pela «malicia de alguns mysticos diabolicos», da sempre invocada linha-
gem dos beguinos e begardos e alumbrados, ao «malvado» Miguel de Molinos, 
«que mais que todos soube requintar o seu veneno»78, mas não deixa de louvar 
«aquella oração de Quiete laboriosa, em que as candidas pombas sabem voar 
descançando; nem o sono mystico da contemplação, em que o coração vigia ao 
mesmo tempo que dorme; nem o silencio com lingua, que là se encontra no Ceo, 
das almas a que Deos especialmente se communica, ainda que dure só quasi 
meya hora, nem finalmente a oração de viva fé, que também serve de vivificar 
os fervorosos actos, que nella tem sua origem e principio»79.

66 Consultas espirituaes, 336-343.
67 Consultas espirituaes, 354-363.
68 Consultas espirituaes, 139-163.
69 Consultas espirituaes, 163-209.
70 Consultas espirituaes, 229-246.
71 Consultas espirituaes, 284-335.
72 Consultas espirituaes, 105-138.
73 Consultas espirituaes, 274-283.
74 Consultas espirituaes, 96-104.
75 Consultas espirituaes, 344-353.
76 Consultas espirituaes, 74-95.
77 Consultas espirituaes, 247-273.
78 Consultas espirituaes, 75.
79 Consultas espirituaes, 74.
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Como é sabido, o reinado josefino execraria a memória de Frei Francisco 
da Anunciação, «inventor e dogmatista da seita chamada jacobeia» e não seria 
favorável à obra de Frei Afonso dos Prazeres. As Máximas e as Cartas Directi-
vas seriam proibidas por editais da Real Mesa Censória. 

Entre outras razões esta, inconfessada: estas duas obras tinham sido for-
malmente recomendadas por D. Miguel da Anunciação, o perseguido bispo de 
Coimbra. Nessa época o poder movia impiedosa guerra ao «espírito jacobeu», 
... como já de antes vinha movendo ao «espírito jesuítico», e Prazeres, como 
Anunciação, era um autor cujas propostas de espiritualidade estavam «exces-
sivamente» ancoradas em autores da Companhia, formalmente citados: Santo 
Inácio, João Eusébio de Nieremberg, Alonso de Andrade, Alonso Rodríguez, 
João Eusébio de Nieremberg ...  Será surpreendente que – em nome do combate 
à «falsa piedade» – a ignomínia lançada sobre estes reformadores acompanhe a 
ignomínia intentada sobre os inacianos?

Apesar de quase lapalissiana, de tudo o que fica dito uma conclusão se 
impõe: também em Portugal a Companhia de Jesus foi referente essencial no 
combate anti-quietista. O facto ainda mais se evidencia com a publicação em 
Lisboa, em 1719, de uma obra em latim, de autoria de Carlos Casnedi, ardoroso 
qualificador jesuíta do Santo Ofício português e ex-professor de teologia na 
Universidade de Milão, propositadamente composta segundo o método escolás-
tico, para combate às «fétidas proposições da mística molinística»80, patentea-
das, dois anos antes, a 24 de Outubro de 1717, na leitura da sentença inquisito-
rial proferida contra o capuchinho espanhol, Frei António de Múrcia81.

Se quisessemos novo exemplo confirmador desta ideia, poderíamos lem-
brar a consideração e fortuna votada entre nós à obra de dois grandes missio-
nários jesuítas, directamente envolvidos na luta anti-molinosista, João Pedro 
Pinamonti82 e Pedro de Calatayud83, tendo por fulcro o reformismo religioso do 

80 Crisis theologicae in qua contra Michaelem de Molinos et recentissime exortos et dam-
natos Caco-Mysticos, Eucaristicè Transubstanciatos, sublimiora Theologia Mysticae Arcana, inter-
mixta difficiliorum à Pontificibus damnatarum expositione, necnon novis, et curiosis practicis digre-
ssionibus, non tentata hactenus Scholastica Methodo tractantur, Lisboa, Pascoal da Silva, 1719.

81 Pedro Vilas Boas TAVARES, Atribulações inquisitoriais de um capuchinho murciano em 
Portugal no contexto da Guerra da Sucessão, in Península, n.º 0 (2003), 381-389.

82 Sobre as provas dadas em matéria de discretio spirituum e sobre o teor anti-molinosista 
da acção desenvolvida por este missionário em Itália cf. Adelisa MALENA, L’Eresia dei perfetti. 
Inquisizione romana ed esperienze mistiche nel seicento italiano, Roma, 2003, 56 e 74-80.

83 Jesus ELLACURIA BEASCOECHEA, Reacción española contra las ideas de Miguel de 
Molinos (diss. de doutoramento), Salamanca, 1956, 354-366.
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arcebispo primaz de Braga, D. José de Bragança, um prelado verdadeiramente 
crente nas consequências felizes da massiva prática dos Exercícios Espirituais 
inacianos84. 

84 Efectivamente, em pastoral de 20 de maio de 1742, o arcebispo, antigo discípulo dos 
jesuítas, exortava as pessoas eclesiásticas e religiosas da arquidiocese à prática anual dos Exercícios 
Espirituais «pelo tempo de dez dias», obtendo-lhes para este efeito importantes dispensas e indul-
gências papais. Convidados por D. José de Bragança, o próprio Pedro de Calatayud e mais dois 
companheiros seus de roupeta pregaram missão na cidade de Braga, em Abril de 1743, no final desta 
ministrando os Exercícios a muitas centenas de párocos, clérigos e candidatos a ordens sacras. Estes 
missionários alargariam os seus cuidados a muitas terras do Entre-Douro-e-Minho e Trás-os-Mon-
tes. Para prolongar o fruto das missões, D. José mandou traduzir do espanhol e imprimir à sua custa, 
em quatro volumes, as Doutrinas praticas que costuma explicar nas suas Missões o Padre Pedro de 
Calatayud, de que se fizeram duas edições, sendo a primeira em Coimbra-Lisboa (1747-1753) in 4.º; 
igualmente mandou traduzir para português e imprimir, a expensas suas (Lisboa, Of. José da Costa 
Coimbra, in 12.º), o Compêndio doutrinal, muito util e necessario para explicar e saber a Doutrina 
Cristã composto pelo Padre João Pedro Pinamonti, e aumentado pelo Padre Pedro de Calatayud. 
Pedro Vilas Boas TAVARES, Beatas, inquisidores e teólogos, ed. cit., 174-175.



Estratégias de conversão ao tempo de D. Gaspar de 
Leão, primeiro arcebispo de Goa – Reconstituição 

histórica de uma controvérsia

Ricardo Ventura
Universidade de Lisboa

Os antecedentes 

São diversos os estudos que dão conta do longo processo de complexi-
ficação das estruturas políticas e administrativas do Estado da Índia e da cum-
plicidade destas com o intuito missionador1. A deslocação do poder central para 
Goa, em 15302, ao tempo do governo de Nuno da Cunha e a criação da Diocese 
de Goa, a 3 de Novembro de 15343, são dois momentos fulcrais desse processo 
de convivência entre a jurisdição civil e a jurisdição eclesiástica. 

Na década de 40, dá-se uma viragem determinante na política de evan-
gelização da Índia. A destruição e anexação dos pagodes e das aldeias da ilha 
de Goa, por determinação régia, destinando as rendas destes domínios às obras 

1 Entre outros, Maria do Rosário Themudo Barata Azevedo CRUZ, A Mesa de Consciência 
e Ordens, o Padroado e as perspectivas da Missionação, in Actas do Congresso Internacional de 
História: Missionação Portuguesa e Encontro de Culturas, Braga, III, 1993, 627-647; O Padroado 
Português do Oriente de 1498 a 1622, in Vasco da Gama e a Índia – Conferência Internacional 
(Paris, Maio de 1998), Lisboa, 1999, 21-42; Ana Cannas da CUNHA, A Inquisição no Estado da 
Índia. Origens (1539-1560), Estudos e Documentos, Lisboa, 1995; Catarina Madeira SANTOS, 
Goa é a chave de toda a Índia – perfil político da capital do Oriente Português: formação e defi-
nição (1505-1570), Lisboa, 1999.

2 Catarina Madeira SANTOS, Goa é a chave de toda a Índia – perfil político da capital do 
Oriente Português: formação e definição (1505-1570), ed. cit., 139.

3 A partir deste momento, é conferido ao Padroado «o direito de apresentação dos clérigos 
e bispos às dioceses das regiões ultramarinas e a obrigação de suporte financeiro e político para a 
manutenção das igrejas e dos serviços de apostolado», Maria do Rosário Themudo Barata Azevedo 
CRUZ, O Padroado Português do Oriente de 1498 a 1622, ed. cit., 30.
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da conversão, é um sinal deste novo período. A chegada dos jesuítas à Índia, em 
1542, determina, por seu turno, o começo da evangelização sistemática. 

Em coordenação com a Companhia de Jesus, o franciscano Miguel Vaz, 
vigário-geral da Índia, empreende solicitações junto da Coroa, procurando 
garantir um maior apoio à obra de conversão4. O incremento subsequente é 
notório: em 1546, é atribuída a Custódia da Madre de Deus aos franciscanos da 
Índia e, com ela, a autorização para se purificarem os pagodes e as mesquitas 
tomados aos «infiéis»; em 1548, chegam doze dominicanos, com ordens de D. 
João III para a construção de um convento em Goa; em 1549, é criada a Provín-
cia Jesuítica da Índia. 

Este aumento da presença de religiosos na Índia teve, logicamente, con-
sequências não só a nível da quantidade de convertidos, como também na cons-
tituição de uma ambiência pia que viria a ser largamente desenvolvida nos anos 
posteriores. 

O empenho do poder temporal no trabalho da conversão atingiria, toda-
via, o seu ponto alto no vice-reinado de D. Constantino de Bragança (1558-
1561), com a elevação de Goa a sede arquiepiscopal5 e a criação do Tribunal da 
Santa Inquisição de Goa. A partir daqui, Goa viria a ser o centro da organização 
eclesiástica do Oriente, independente do arcebispado do Funchal, com duas 
novas sedes episcopais sufragâneas: Anunciação de Nossa Senhora de Malaca e 
Santa Cruz de Cochim.

Está bem patente, no epistolário eclesiástico da década de cinquenta, o 
sentimento de que as obras de conversão em Goa necessitavam de um apoio 
conforme às dimensões que vinham adquirindo nos últimos anos. Tornaram-se 
insuficientes as comunicações anuais com a metrópole, num momento em que 
as exigências em relação a casos de consciência, a orientações da evangelização 
e a questões concretas do trabalho de conversão eram cada vez maiores. Exigia-
se, por isso uma figura com delegação de poderes extraordinários, que agilizasse 
os procedimentos e garantisse o governo permanente das questões de religião e 
de consciência. 

Um cargo de tamanha importância só poderia ser ocupado por uma 
personalidade eclesiástica reconhecida, com um perfil específico, a saber: um 
canonista ou um teólogo com larga experiência diocesana, que gozasse da 

4 Miguel Vaz envia apontamentos a D. João III em 1545 e 1546, Documentação para a 
História das Missões e do Padroado Português do Oriente (ed. António Silva Rêgo), Lisboa, 1951-
1955, III, 203-229 e 258-266.

5 Bula Etsi sancta et immaculata, 4 de Fevereiro de 1557, in Bullarium Patronatus Portu-
galliae Regum in ecclesiis Africae, Asiae atque Oceanie (ed. Visconde de Paiva MANSO), Lisboa, 
1868-1879, 191-192.
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maior confiança por parte da Coroa, reputado de ortodoxia inquestionável 
e cuja orientação religiosa convergisse com o espírito contra-reformista triden-
tino. 

Pela altura da nomeação para este cargo, em 1559, Gaspar de Leão era 
arcediago do báculo e esmoler-mor do Cardeal D. Henrique6. A sua proximidade 
em relação ao Cardeal D. Henrique e aos círculos de alta espiritualidade de 
Évora não oferece dúvidas. Formado em Direito Canónico pela Universidade de 
Salamanca, em 15367, seria, já em 1538, capelão e pregador do Cardeal Infante, 
tomando posse de uma conesia em Évora em 1551.

Menos brilhante seria o processo de elevação de Gaspar de Leão ao 
cargo de arcebispo de Goa. Nomeado em 1559, Gaspar recusaria o cargo, por 
razões obscuras: Asensio8 aponta o gosto pelo ascetismo e pela solidão; Casi-
miro Nazareth fala-nos de humildade9. Com efeito, só por mandato exclusivo 
do Papa Pio V, com o requisito da regência10, D. Gaspar aceitaria encabeçar a 
longínqua sede arquiepiscopal. 

Este episódio constitui um interessante indício de como viria a decor-
rer o arcebispado de D. Gaspar de Leão, conturbado pelos pedidos de apo-
sentamento por doença e pelos comentários daqueles que lastimavam ter-se 
escolhido um contemplativo para um cargo de grande importância e exposição 
pública.  

Demonstrando estrita obediência ao Papa e à Coroa, D. Gaspar de Leão 
parte para Goa em 1560. Na armada em que viajava o arcebispo, seguiam tam-
bém dois importantes reforços institucionais para o trabalho de conversão: os 
letrados que o acompanhariam no estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício, 
Aleixo Dias Falcão e Francisco Marques Botelho, e a impressora de João Blá-
vio. 

Em Goa, a expectativa era grande. Numa carta do padre Melchior Nunes 
Barreto ao Geral da Companhia em Roma, lemos: 

6 Casimiro de NAZARETH, Mitras lusitanas no Oriente, Lisboa, 1902, 46.
7 Joaquim Veríssimo SERRÃO, Portugueses no Estudo de Salamanca, Lisboa, 1962, 310.
8 Eugenio ASENSIO, in Gaspar de LEÃO, Desengano de Perdidos (introd.), Coimbra, 

1958, XXXVII.
9 Casimiro de NAZARETH, Mitras lusitanas no Oriente, ed. cit., 46.
10 Carta de 8 de Novembro de 1558, onde D. Sebastião ordena ao seu embaixador em Roma 

que requisite ao Papa um breve ordenando a D. Gaspar a ocupação do cargo de arcebispo de Goa, in 
Corpo Diplomático Portuguez contendo os actos e as relações políticas e diplomáticas de Portugal 
com as diversas potências do mundo desde o século XVI até os nossos dias (ed. Luís Augusto Rebe-
llo da SILVA), Lisboa, Academia Real das Sciencias de Lisboa, VIII, 1868, 62 a, 343.



 508 Ricardo Ventura

«Também alembro a V. P. que, se o Arcebispo de Goa ainda non for partido, 
para cá, que uma das cousas mais importantes a esta Igreja da Índia é trazer mui 
grandes poderes para dispensar e para outras muitas cousas acerca dos jejuns, 
dízimos, armas e outros males semelhantes, em os quais os cristãos da terra, 
polo não entenderem, nem poderem os portugueses pola deficuldade que seria 
haver estas dispensações de Roma, ficam nestas partes infinitas almas enlaçadas 
e, como entregues à desesperação, não buscam já os remédios»11. 

E ainda numa outra carta ao padre Jacobo Lainez, de 9 de Dezembro 
de 1560, o padre Nunes Barreto, Patriarca da Etiópia, reitera as esperanças da 
Companhia: 

«Daqui a poucos días se consagrará el P. Carnero, plaziendo a Dios, porque vino 
este año el Arçobispo desta cuidad, muy devoto de la Compañia y virtuoso, por el 
qual ha algunos años esperávamos. Espero en Dios que com su venida se hará en 
esta tierra mucho servicio a Dios. Es tanto de la Compañia, que dize que no hará 
nada por su cabeça. Dixome que vernía um día destos a este collegio a consultar 
com nosotros la manera que ternía acerca de la governacíon de su arçobispado, 
y aun la vida no queria confiar de ninguno sino de un Hermano de casa, o que le 
embiassen de casa de comer, lo que nos pone en harta dua aceptar, porque se teme 
que lo maten com ponçoña. Fué avisado de algunas personas y de un físico, su 
amigo, donde menos se esperava. Viene por Inquisidor mayor e trae dos letrados 
para este fin, y también creo se ayudará de nuetros Padres, a lo menos al dar de 
la sentencias»12. 

Estes trechos esboçam um quadro promissor, antevista uma forte coope-
ração do Arcebispo com o colégio de S. Paulo, no acompanhamento da activi-
dade missionária que a Companhia vinha desenvolvendo. 

No seu precioso epistolário, Luís Fróis tece rasgados elogios ao zelo 
evangelizador de D. Constantino e da Coroa, ao mesmo tempo que fornece um 
panorama amplo das acções de conversão e das mutações sociais que esta dinâ-
mica imprimira em Goa. Decretada a concessão, aos convertidos, dos mesmos 
privilégios que gozavam os portugueses13, acresce o incentivo à conversão e 
aumenta a pressão social e política sobre os não-convertidos14. 

11 P. Melchior Nunes Barreto S. I. Patri Generali, Romam, Cochim, 15 de Janeiro de 1559, 
in Documenta Indica (ed. Joseph Wicki), Roma, Monumenta Historica Societatis Jesu, 1948-1980, 
IV, 233.

12 P. Melchior Nunes Barreto S. I. Patri Generali, Romam, in Documenta Indica, ed. cit., 
IV, 818-819.

13 Os cristãos gozam dos mesmos privilégios dos portugueses, Lisboa, 23 de Março de 
1559, in DHMPPO, ed. cit., VII, 271.

14 «E desta frequência e concurso da conversão nasceu que, onde poucos meses há se não 
podia passar polas ruas de Goa com encontros de gentios e com ver os caminhos cheos de toucas e 
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Em carta de 14 de Janeiro de 1561, o Provincial da Companhia de Jesus, 
António Quadros, informa o rei sobre os motivos que levavam os «gentios» à 
conversão: 

«Faz-se a doutrina em dezoito ou vinte lugares, com a que continuamente se faz 
aos catecuminos neste colégio: desta maneira vem a mor parte desta gentilidade 
ao conhecimento da nossa santa fé; outra parte vem polo Nosso Senhor trazer 
sem serem persuadidos de ninguém; outros vem por serem persuadidos a isso de 
seus parentes cristãos [...]; outros, são menos, vem constrangidos das leis que V. 
A. nestas terras tem postas, em que defende que não haja aí pagodes, nem se con-
sintam cerimónias, porque, achando-os culpados nelas, são logo presos e, depois 
de presos, com o medo de pena, pedem o santo baptismo, e assi são trazidos a 
este colégio de São Paulo e nele são catequizados quando é possível e, depois de 
saberem o que deixam [e] o que tomam, lhe dão água do santo baptismo»15.

A perda de status dos brâmanes de Goa junto do poder português, magis-
tralmente retratada num célebre trecho de Luís Fróis16, agudizar-se-ia ainda com 
o decreto de 2 de Abril de 1560, que ordena a Expulsão dos brâmanes das terras 
de El-Rei17. As profundas mudanças sociais movidas pela repressão religiosa 
acicatavam os mecanismos de suborno e as conversões meramente formais, com 
o intuito de promoção social. 

Não faltavam também as críticas aos métodos de conversão, por parte 
daqueles que viam perderem-se oportunidades de negócio com os gentios, ou 

cabaias brancas, já agora, pola bondade de Deus, se vem mui poucas e esses, que são entre os bau-
tizados, andam tão acanhados e abatidos, que se não podem viver com estímulos que lhe os cristãos 
dão e, ainda que estejam com palavra dada de se bautizarem, aguardando para quando do colégio os 
poderem fazer cristãos», Carta Geral do Padre Luís Fróis, dirigida aos colégios da Companhia de 
Jesus em Portugal, Goa, 13 de Novembro de 1560, in DHMPPO, ed. cit., VIII, 98.

15 P. Antonius de Quadros S. I., Prov. Indiae, Regi Lusitaniae, Cochim, 14 de Janeiro de 
1561, Documenta Indica, ed. cit., V, 64.

16 «Estes brâmenes e gentios honrados e muito correntes nesta corte da Índia nas guarda-
roupas e câmaras dos viso-reis e governadores, tinham comummente o primeiro lugar e as milhoras 
entradas, e os cristãos da terra ficavam em baixo, no andar dos pátios e estrebarias, tão encolhidos e 
sem nome, que acontecia bem de vezes fazerem dos infiéis aderência, e tomarem-nos por terceiros 
em seus negócios e despachos; agora, quando alguns destes brâmenes e gentios honrados hão-de 
falar ao viso-rei, se ele acerta de estar em uma varanda que cai sobre o mar, vão-se por todos na praia 
ou no cais, em pé, e estão dependendo com grande atenção de quando porá de cima os olhos neles, e 
então se começam a baquear e a fazer celemas, e a levantar as petições na mão pera o ar, até que lhe 
acena que subam arriba, pera lhe falarem, e os cristãos da terra andam passeando pelas suas salas e 
câmaras, e prezam-se muito de se acharem a mesa de Sua Senhoria, vestidos de seda e de escarlata 
e de cabos dourados com bainhas de veludo, despachando com muita felicidade seus negócios», in 
Carta do Irmão Luís Fróis, Goa, 14 de Novembro de 1559, in DHMPPO, ed. cit., VII, 329.

17 Goa, 2 de Abril de 1560, in DHMPPO, ed. cit., VIII, 28.
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que, simplesmente, não viam com bons olhos a imposição agressiva da fé cristã. 
Os mecanismos de controlo necessitavam, por isso, de um reforço efectivo, de 
instâncias que ponderassem, decretassem e executassem as sentenças, e de uma 
entidade centralizadora que garantisse a coerência dos procedimentos.

Relatando a chegada de D. Gaspar de Leão a Goa, Luís Fróis mantém 
a convicção de que Goa regressava ao tempo dos capitães antigos, mas analisa 
cautelosamente a postura do Arcebispo: 

«Está esta terra, pola bondade de Deus, restituída a uma etas aurea e estado glo-
rioso, com tão bons pastores como para seu governo espiritual e no temporal tem. 
Folgaria Vossa Reverência muito de se achar na entrada do arcebispo de Goa, 
porque com sua severidade catónica não dava mais vento ao pálio de borcado, 
e aos gigantes e concertos das ruas, como se nada disto vira. Detrimina tirar as 
linhas dos brâmenes e o sândalo da testa, se Deus Nosso Senhor concorrer com 
ele, favorecendo-o com sua divina graça como confiamos fará. Muito se espera 
que por ele se aumente em o serviço e honra de Deus»18.

A controvérsia

A chegada de D. Gaspar de Leão, arcebispo nomeado pela Coroa, ficaria 
marcada, contra todos os auspícios, por uma grave polémica em torno dos méto-
dos de conversão. Esta contenda prolongar-se-ia até meados da década de 60, 
envolvendo o Arcebispo e a Companhia de Jesus, suscitando a preocupação da 
Coroa Portuguesa e do Papado. 

A 15 de Dezembro de 1560, poucos dias após a aparatosa recepção em 
Goa, de cujos festejos nos dá conta o irmão Brás Dias19, D. Gaspar de Leão 

18 Carta do irmão Luís Fróis ao Padre Marcos, Goa, 7 de Dezembro de 1560, in DHMPPO, 
ed. cit., VIII, 197.

19 «O arcebispo entrou nesta cidade a primeira dominga do Advento e foram-no receber, 
com grande pompa e alegria, todas as freguesias e os mínimos com sua procissão da cidade. Houve 
danças, folias, charamelas e um pálio de borcado da cidade, duas dúzias de capas. O bispo de Malaca 
em pontifical, com uma mui solene percissão, cruzes alevantadas, gigantes, cavalinhos fustos, e 
tanta gente que não cabia nas ruas. Estava a Rua Direita e o Terreiro do Sabaio, até a sé, mui alca-
tifado, e polas portas uns letreiros que diziam: «Por bem! Por bem!». Alguns querem dizer que este 
letreiro se pôs por decreto da câmara; outros dizem que o ordenaram os moradores da Rua Direita. 
Fomo-lo nós também acompanhar, todos os padres e irmãos e o padre Melchior Carneiro; o bispo de 
Malaca foi até ao cais vestido em pontifical e veo até à sé, fora do pálio; o arcebispo, vestido com 
sua alva e roxete, dentro do pálio. Foi grande a alegria e festa; os padres o foram ver aos Reis Magos; 
antes de chegar, ele perguntou por Vossa Reverência», Carta do Irmão Brás Dias ao Padre Marcos 
Prancudo, Goa, 5 de Dezembro de 1560, in DHMPPO, ed. cit., VII, 183.
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visitou o Colégio de S. Paulo, da Companhia de Jesus, e assistiu a um baptismo 
solene de 409 pessoas. 

Se a impavidez do Arcebispo, face aos festejos da sua chegada a Goa, 
surpreendera Luís Fróis, mais surpreendente se provaria a atitude do arcebispo 
perante a pompa deste baptismo. Na sua prosa consistente, Francisco de Sousa 
dá notícia dessa reacção do arcebispo: 

«Não sei que viu sua Ilustríssima neste Bautismo contra a sua jurisdição e a nossa 
humildade, porque indo o Patriarca de Etiópia, o Bispo de Nicéa e os Padres mais 
autorizados agradecer-lhe a honra que nos fizera em vir a nossa casa, ele os rece-
beu com pouco agrado, e se começou a lamentar de estar já perdida na Compan-
hia a humildade daqueles primeiros Padres, que de Roma a levaram a Portugal e 
a trouxeram à Índia. A prova desta proposição em Portugal era a Universidade de 
Évora, entregue à Companhia pelo Cardeal Dom Henrique, a qual Universidade 
na sua opinião não se devia aceitar por humildade. E na Índia era a grande pompa 
e o lustroso aparato, com que solemnizávamos os Bautismos. Isto suposto, nos 
ordenou que nos não entremetêssemos mais em semelhantes solemnidades, que 
lhe pertenciam a ele e não a nós. E porque tínhamos edificado algumas Igrejas 
na Ilha de Goa, para conservar a Fé e aumentar na piedade os convertidos, nos 
intimou que as Igrejas eram suas e seus súbditos os Párocos Regulares»20. 

Estas medidas foram mal recebidas pelos padres inacianos. Luís Fróis 
refere, na Carta Geral de 4 de Dezembro de 1561, as mudanças provocadas pelo 
decreto do Arcebispo na actividade da Companhia: 

«Depois que desse reino veio, este ano passado, o senhor arcebispo de Goa, 
Dom Gaspar, como ele seja pastor destas almas e mais propriamente lhe com-
pitisse, por rezão de seu ofício, a obrigação de proceder nesta obra que se tinha 
começado, quis ele tomar o assunto e carrego dela, encarregando-se de fazer os 
baptismo solemnes e solicitar a conversão dos gentios, os quais, antes da sua 
vinda, andavam já quási persuadidos a se baptizarem, pola frequente conversão 
dos mais que já tínhamos baptizados.
Ficou-nos a nós, então o cuidado, como cousa mui importante, e pera os cris-
tãos não menos necessária, de os conservar, doutrinar e instruir nas cousas da fé, 
dando-lhes agora mais clara e particular notícia da doutrina cristã e das cousas 
que tocam a sua salvação, por antes se não fazer oferescida tanta oportunidade, 
pola muita gente que se baptizava e a brevidade do tempo não ter dado lugar a se 
proceder com eles com mais largos catecismos dos que então se faziam. E vendo 
os padres o que Sua Senhoria determinava acerca da conversão, lhe deixaram 
todo nas mãos, assi como ele ordenava»21. 

20 Francisco de SOUSA, Oriente Conquistado, Porto, 1978, 162.
21 Carta Geral do Padre Luís Fróis para os padres e irmãos em Portugal, Goa, 4 de Dez-

embro de 1561, in DHMPPO, ed. cit., VIII, 414-415.
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Ao desempenho de D. Gaspar subjazem alguns factores que será impor-
tante considerar. Por um lado, o intuito de assumir o papel central na definição 
das orientações e dos procedimentos do trabalho de conversão é claro. Visava, 
assim, devolver uma ordem e uma coerência própria às missões em campo, cen-
tralizando os poderes e procurando manter ligação permanente com a Coroa e 
com o Vice-Rei. Por outro lado, é de registar também a interferência de uma 
religiosidade e de uma concepção de missão específicas, diferentes daquelas 
que justificavam as estratégias de conversão da Companhia de Jesus em Goa, 
mais próximas de um primitivo modelo franciscano, observador da vontade e da 
conversabilidade.

Estas orientações estão patentes na Carta de D. Gaspar dirigida à Coroa 
em 20 de Novembro de 156122. Começando por apresentar uma relação do 
número de habitantes da ilha de Goa e arredores, o arcebispo informa, posterior-
mente, acerca do estado da Cristandade, requisitando mais fundos para a con-
versão. Os anexos a esta carta são de grande importância: em primeiro lugar, um 
conjunto de apontamentos para a Mesa de Consciência, «das cousas spirituais e 
temporais a que V. A. é obrigado»23, que infelizmente se perderam; em segundo 
lugar, o Compêndio Spiritual da Vida Cristã.  

O Arcebispo assume, assim, a posição de intermediário entre a Coroa 
e os clérigos no Oriente, expondo, à Mesa de Consciência e Ordens, questões 
espirituais e temporais pendentes. Encarrega-se também de elaborar um livro 
especialmente dirigido aos cristãos de Goa, onde são explicados os rudimen-
tos da fé cristã e ensinados orações e exercícios espirituais. Com o Compên-
dio Spiritual da Vida Cristã, texto devedor da obra de Frei Luís de Granada 
e, sobretudo, do franciscano Hendrik Herp, D. Gaspar pretendia reconduzir a 
generalidade do rebanho goense a uma prática interior frequente. O Compêndio 
Spiritual é, por essa razão, um texto singular no contexto missionário dominado 
pela Companhia, à qual, segundo Luís Fróis, faltara «oportunidade» para dar 
notícia mais extensa das coisas da fé cristã, na urgência da conversão.

O descontentamento dos inacianos em relação ao quadro imposto pelo 
Arcebispo teve larga expressão no seu epistolário. Na visão de alguns padres da 
Companhia, o perfil contemplativo de D. Gaspar de Leão era desadequado às 
funções de Arcebispo de Goa, prejudicando a conversão. Eis o testemunho de 
Melchior Nunes Barreto, numa carta escrita ao Geral da Companhia: 

22 D. Gaspar, Archiepiscopus Goanus, D. Sebastiano, Regi Lusitanae, Goa, 20 de Novem-
bro de 1561, in Documenta Indica, ed. cit., V, 228- 231. 

23 D. Gaspar, Archiepiscopus Goanus, D. Sebastiano, Regi Lusitanae, in Documenta Indica, 
ed. cit., V, 230.
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«Y quando este año passado vino el Señor Arçobispo era la fuerça destas quae-
rimonias, de manera que como Su Señoria de su condición sea mui aprehensivo 
et apprehendat immobiliter, enchióse tanto desta primera persuasión, que en lle-
gando començó luego a desfavorecer el modo de la conversión, de manera que 
se esfrió grandemente el negocio de la cristianidad: tanto que ya ahora querendo 
Su Señoria por la misma manera que de antes se hazián hazer los cristianos no 
puede, tanto prevaleció luego el demonio con sus idolatrias y se abatió el ánimo 
de los cristianos»24; 

e o Patriarca prossegue, denunciando ainda a falta de proximidade entre 
o Arcebispo e o Padre António Quadros, Provincial da Companhia: 

«Esto y otras cosas desta calidad tienen causado no aver estrecha conversación y 
conformidad entre el Señor Arçobispo y el Padre Provincial com sus adhaerentes, 
como se podia desear, puesto que, a lo que yo entiendo, no es por culpa del Padre 
Antonio Coadros [...]»25.

Não tardaria, por isso, que o caso estivesse em consideração junto das 
mais altas instâncias eclesiásticas, em Roma. O Padre Juan de Polanco dirigiu 
então uma carta ao Padre Juan-Baptista de Ribera para que este apresentasse o 
caso a Sua Santidade: 

«De la India scrive el rector del colegio de Goa como el buen Arçobispo de 
alli se muestra muy poco propicio a nuestra Compañia [...]. [...] el buen hombre 
después que allá há ido no solamente no há ayudado, mas aún ha impedido la 
conversión de los infideles, por no se concertar con nuestra Compañia, la qual le 
há dexado hazer como Prelado. [...] También nos avisan que anda el dicho obispo 
por usurpar ciertas iglesias nuestras, como Nuestra Señora de Chorán, y otra en 
Tanan, las quales han hecho los nuestros de limosnas buscadas de acá y de allá, 
y atienden en ellas a la conversión de los infideles y doctrina de los convertidos. 
Y parece que tratava el Arçobispo de poner un clérigo seglar como de su mano 
en cada iglesia, y que los nuestros attendiessen à la conversión y doctrina, y sus 
clérigos a tener como possessión de dichas iglesias por él. Será bien que se tenga 
advertencia que no passe el Arçobispo algún breve para subjectar, como se há 
dicho, las religiones o las iglesias nuestras»26.  

24 P. M. Nunes Barreto S. I., P. Iacobo Lainez Praep. Gen. S. I. Romam, Cochim, 15 de 
Janeiro de 1562, in Documenta Indica, ed. cit., V, 485.

25 P. M. Nunes Barreto S. I., P. Iacobo Lainez Praep. Gen. S. I. Romam, in Documenta 
Indica, ed. cit., V, 485.

26 P. I. de Polanco S. I. Patri I.-B. de Ribera S. I., Trento, 12 de Novembro de 1562, Docu-
menta Indica, ed. cit., V, 534-535.
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Na verdade, não se conhecem documentos que testifiquem a requisição 
de igrejas pertencentes à Companhia, colocando nelas clérigos seculares. 

Já no que concerne aos baptismos solenes, a intercessão a favor da 
Companhia de Jesus não tardou. Francisco de Sousa transcreve, no seu Oriente 
Conquistado, as cartas da Coroa (11 de Março de 1562) e do Papa Pio IV (1 
de Dezembro de 1562), recomendando a cessação das contradições e o apoio 
incondicional às obras de conversão da Companhia27. 

Na sequência destes breves, os baptismos em massa são prontamente res-
tabelecidos28. As declarações exultantes, que apontam as vantagens deste modo 
de conversão, abundam no epistolário jesuítico deste período29. 

Sobrepondo a obediência à sua concepção de evangelização, Gaspar de 
Leão inicia uma cooperação moderada com a política de baptismos em massa 
empreendida pela Companhia de Jesus. 

Porém, a polémica não chegaria ao fim. Na Carta Geral de 11 de Dez-
embro de 1564, o irmão Jorge Caldeira sente ainda necessidade de justificar os 
baptismos em massa com todo o trabalho dos catecúmenos e com a constante 
pregação realizada pelos irmãos de Companhia, de forma a que não se pensasse 
que os baptizados nada conheciam da fé cristã30. 

Entretanto, o Arcebispo vinha estabelecendo, sob recomendação da 
Coroa, uma estreita ligação com o Vice-Rei, assumindo um papel determinante 
no conselho e na junta de teólogos31, trabalhando no desenvolvimento de uma 

27 Francisco de SOUSA, Oriente Conquistado, ed. cit., 192 e ss.
28 Carta Geral do Padre Lourenço Peres, Goa, 17 de Dezembro de 1563, in DHMPPO, ed. 

cit., IX, 251.
29 P. A. de Quadros S. I., Provincialis Indiae, P. Iacobo Lainez, Praep. Gen. S. I., Romam, 

Goa, 8 de Dezembro de 1563, in Documenta Indica, ed. cit., VI, 71: «E ainda que a porta atégora 
esteve fechada, pera a conversão, com a vinda do Arcebispo, que como novo na terra, cuidando que 
aproveitava com seus novos desenhos, desaproveitou, todavia agora se começa abrir com uma carta, 
que cá veio de S. A., em que manda deitar fora todos os brâmenes e pessoas prejudiciais à cristan-
dade, e manda fazer os baptismos solemnes como antes se faziam, e com isto parece que tornará a 
proceder o negócio da cristandade quási como dantes».

30 Carta Geral, escrita pelo irmão Jorge Caldeira, Goa, 11 de Dezembro de 1564, in DHM-
PPO, ed. cit., IX, 371.

31 Recorde-se aqui, especialmente, o famoso caso do «dente do Buda». Segundo várias 
fontes coetâneas, Gaspar de Leão estaria entre os teólogos que aconselharam D. Constantino à des-
truição de uma relíquia resultante do saque a um pagode de Japanafatão, desprezando um avultado 
resgate, com o intuito de não fomentar a idolatria. As fontes acrescentam ainda que terá sido o 
próprio D. Gaspar de Leão o executor dessa medida, esmagando o dente num almofariz, deitando os 
pedaços ao fogo e lançando, depois, as cinzas ao rio. 
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cooperação entre poder espiritual e poder temporal que vai acompanhando aten-
tamente as reflexões do Concílio de Trento32. 

D. Gaspar trabalha ainda na convocação do Primeiro Concílio Provin-
cial de Goa, que teria o objectivo de adaptar os decretos tridentinos à missão 
portuguesa no Oriente, clarificar jurisdições e funções e, sobretudo, legislar as 
restrições sobre gentios, turcos e judeus. Pela altura da celebração deste Concí-
lio, em 1567, já D. Gaspar de Leão obtivera do Papa Pio V a aceitação de um 
pedido de resignação por motivos de saúde, e fora substituído pelo arcebispo 
D. Jorge Themudo. 

Numa carta a Miguel Torres, padre jesuíta de Coimbra, lemos um dos 
mais interessantes trechos do epistolário de D. Gaspar, onde este expõe, de 
forma emotiva, a tensão com os padres do Colégio de S. Paulo e a complexidade 
do cargo que tinha em mãos: 

«Tenho grande cuidado de nos conservarmos antre todos a caridade e concórdia e 
que o povo não enxergue em nós senão os que pretendemos nesta casa do Senhor, 
porque desta maneira ele seja servido e seu povo edificado. Quanto mais é os 
religiosos, eu não farei nada. 
Quanto a mim, Deus seja louvado, sempre estive de saúde, quanto o corpo, ainda 
que quanto a alma, perdoe Deus a quem cá me mandou, um perdido como eu»33.

Conclusão

Uma análise à polémica que aqui tentámos reconstituir resumidamente, 
com base em documentação coeva, deverá considerar elementos políticos, cul-
turais e religiosos particulares, para que não a reduzamos a uma simples querela 
entre clero secular e regular ou entre diferentes orientações religiosas. 

À partida, os intervenientes principais – os padres do Colégio de S. Paulo 
e o primeiro Arcebispo de Goa – são agentes fundamentais da missão portu-
guesa no Oriente neste período. O choque de funções e jurisdições deriva de 
uma tentativa do Arcebispo de centralizar os procedimentos e de fixar as orien-
tações, pretendendo resolver as incoerências e as discórdias existentes, atitude 
que necessariamente retiraria algum protagonismo ao Colégio de S. Paulo. 

32 Refira-se, por exemplo, a cooperação do braço secular na execução de penas judiciais 
no documento de 20 de Junho de 1562, Sobre a ajuda do braço secular, Goa, 20 de Junho de 1562, 
in DHMPPO, ed. cit., IX, 44-46; ver ainda Marcelo Caetano, Recepção e execução dos decretos do 
Concílio de Trento em Portugal, in Revista da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, 
Lisboa, n.º 29, 1965, 7-87. 

33 Carta do Arcebispo de Goa ao Padre Miguel de Torres, Goa, 16 de Novembro de 1561, 
in DHMPPO, ed. cit., VIII, 382-383.
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Por altura da elevação de Goa a sede arquiepiscopal, esta instituição 
desempenhava um papel religioso, político e também social determinante, for-
mando, educando, prestando assistência religiosa e cuidados hospitalares às 
populações cristianizadas. Esta centralidade está bem documentada no episto-
lário jesuítico, como também é bem patente o empenho e o brio na conversão 
em massa. A propósito desta orientação dos padres da Companhia de Jesus, Luís 
Filipe Thomaz comenta: 

«A preocupação com o número de cristãos e de baptismos parece ter nesta época 
sido muito maior do que na precedente. Há talvez um relação directa entre essa 
obsessão do quantitativo e as concepções eclesiológicas dos jesuítas e do período 
da Contra-Reforma em geral [...] É bem sabido como as críticas que os ‘espiri-
tuais’ exacerbados faziam à Igreja romana, amputadas da componente messiâ-
nica que as caracterizava até aí, haviam conduzido no centro da Europa a uma 
surda rebelião contra o papado que dera por fim lugar à Reforma. Afirmava-se 
que a verdadeira Igreja era invisível e minimizava-se o seu carácter hierárquico 
e institucional. Ao pôr-se incondicionalmente com seus companheiros ao serviço 
do papado, Inácio de Loyola por força teria de reagir contra tal visão das cousas. 
Os jesuítas tenderam assim a conceber a Igreja fundamentalmente como insti-
tuição visível»34. E o historiador acrescenta ainda: «Seja qual for o juízo de valor 
que se sobre ela emita, há que reconhecer que tal prática tinha por si a obser-
vação experimental dum dado sociológico: a dificuldade, por vezes insuperável, 
do convertido em romper com a comunidade de origem, que levava a preferir 
converter esta em bloco»35.  

Reivindicavam-se, pois, os padres da Companhia de terem estabelecido 
uma metodologia com provas dadas no difícil contexto goês, capaz de imprimir 
mudanças sociais e culturais efectivas, que serviam o poder político e econó-
mico do Estado da Índia. 

O decreto do Arcebispo, que proibia os baptismos solenes, colidiu, por 
isso, com uma pesada teia de factores religiosos, mas também sociais e políti-
cos, não oferecendo, sob o ponto de vista pragmático dominante, contrapartidas 
aliciantes. 

Como pudemos observar através dos testemunhos dos padres do colégio 
de S. Paulo, os motivos desta proibição podem encontrar-se no perfil ascético 

34 Luís Filipe THOMAZ, Descobrimentos e Evangelização: Da Cruzada à missão pacífica, 
in Actas do Congresso Internacional de História: Missionação Portuguesa e Encontro de Culturas, 
Braga, I, 1993, 121.

35 Luís Filipe THOMAZ, Descobrimentos e Evangelização: Da Cruzada à missão pacífica, 
ed. cit., I, 122
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do Arcebispo, avesso à pompa que todo o cerimonial dos baptimos em massa 
não podia dispensar. 

Sublinhar a diferença entre o voluntarismo franciscano e o pragmatismo 
jesuítico, entre contemplação e acção, entre uma doutrina interiorista da cari-
dade e uma doutrina do logos, que defende a possibilidade de um conhecimento 
natural de Deus, talvez seja uma abordagem demasiado esquemática para esta 
polémica. 

Com efeito, se o Compêndio Spiritual da Vida Cristã e, mais tarde, o 
Desengano de Perdidos, testemunham uma doutrinação afecta à via do amor 
unitivo e à democratização da perfeição cristã, divulgando a oração interior e 
a prática das aspirações amorosas, não podemos também deixar de atender à 
ampla actividade que Gaspar de Leão desenvolveu enquanto Arcebispo. Nesse 
âmbito, D. Gaspar legislou, presidiu autos-de-fé, assinou sentenças e cumpriu 
actos formais respeitantes ao seu cargo. Herdando uma piedade interiorista pro-
fundamente enraizada na tradição mística de S. Boaventura, S. Bernardo e Herp, 
D. Gaspar de Leão, enquanto clérigo da Contra-Reforma, integrou activamente 
cargos de grande exposição pública. 

A abdicação do cargo e o recolhimento, em 1567, no mosteiro de frades 
observantes por ele fundado em Dauguim, demonstra bem a tensão entre o con-
templativo e o arcebispo. De facto, o Desengano de Perdidos, vasta rapsódia 
da cultura e da espiritualidade portuguesa de meados do século XVI36, parece 
estruturar-se na redução de pares dialécticos – por exemplo, entre a cruzada e 
o diálogo evangélico – a uma doutrina mística, à qual Gaspar de Leão parece 
atribuir um potencial transformador e pacificador no difícil quotidiano goês. A 
aplicação de um património político, cultural e religioso medieval no contexto 
moderno da expansão e conversão no Oriente, traduz-se, no Desengano, num 
lento e gradual processo de interiorização de preceitos, que conduz o homem 
comum, inclusive o converso, ao conhecimento dos mais altos mistérios da fé 
católica. As metodologias de conversão jesuíticas, pragmaticamente inseridas 
no quotidiano, no ensino e no hospital, não recusando também os procedimentos 
mais rápidos e eficazes, muitas vezes em detrimento de uma formação catequé-
tica mais cuidada, só a custo puderam ser compreendidas por Gaspar de Leão, 
na derivação de uma praxis árida, em que o poder político e o poder espiritual 
deveriam agir coordenadamente e em cumplicidade. 

36 Preparamos, actualmente, o comentário histórico-cultural e a edição, com texto actuali-
zado e notas, do Livro chamado Desengano de Perdidos, no âmbito do Mestrado de Cultura Portu-
guesa na Faculdade de Letras de Universidade de Lisboa.



La ‘realta’ iberica nelle opere di Giovanni Pietro 
Maffei e Giovanni Botero.

Stefano Andretta
Università di Roma Tre

Il mio contributo al colloquio consiste essenzialmente nel tentativo di 
suggerire alcuni tratti, spero di qualche interesse, della percezione e della rifles-
sione sulla realtà iberica di due importanti scrittori del panorama italiano del 
secondo Cinquecento e del primo Seicento. 

Essi infatti possono essere considerati parte integrante di quel privile-
giato flusso di scambi intellettuali di diversa natura avvenuti tra Italia e penisola 
iberica nel periodo sopra accennato. Ciò per più ragioni. La prima è che si collo-
carono, in modo riconoscibile, all’interno di una  rete di esperienze e di uomini 
ininterrotta: un fenomeno che, si può dire senza essere smentiti, prese le mosse 
dallo stesso percorso esistenziale di sant’Ignazio e proseguì durante i genera 
lati successivi. Principalmente nel generalato di Francisco Borja (1565-1572)1 
e in seguito in quello di Everardo Mercurian (1573-1580)2 e nel lungo genera-
lato di Claudio Acquaviva (1581-1615), autore lui stesso di importanti lettere 
ai padri provinciali in materia di governo delle missioni3, è possibile constatare 

1 Per informazioni prosopografiche e bibliografiche sui gesuiti citati nel contributo si 
rinvia ovviamente, come punto di partenza, al Diccionario histórico de la Compañia de Jésus bio-
gráfico-temático, voll. I-IV, Roma-Madrid (Institutum Historicum S.I., Roma Universidad Ponti-
ficia Comillas, Madrid) 2001. Su Borja, Mercurian e Acquaviva cfr. ivi, II, 1605-1621 (sub voce 
Generales).

2  Durante il generalato di  Mercurian, pur più prudente nella politica missionaria, bisogna 
tuttavia rammentare che furono inviati nelle missioni d’Oriente Alessandro Valignano e quindi, nel 
1577, un giovane e speranzoso Matteo Ricci  in Cina.

3 Si ricordano qui, tra il 1590 e il 1599, le lettere De fine missionis Indicae, De Jubilaeo et 
missionibus, De fervore et zelo missionum, De modo instituendarum missionum. C. SOMMERVO-
GEL, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, I, Bruxelles-Paris, 1890, 483.



 520 Stefano Andretta

tra Italia e penisola iberica una certa continuità e condivisione nel  procurare 
gran parte delle risorse umane e intellettuali nello sforzo di consolidare le ini-
ziative della Compagnia di Gesù, soprattutto per dar corpo ai disegni di prose-
litismo in ambito extraeuropeo e di fornire strumenti efficaci ad una «theoria» 
dell’evangelizzazione4. 

Tutto questo, mi piace ricordarlo, in un clima di grande emotività in cui 
si mescolavano, come è stato descritto per i gesuiti italiani in un libro recente5, 
diversi sentimenti e progetti di vita e di fede, variegate sensibilità costruite tal-
volta su una sorprendente voglia del sperimentare  e una curiosità del cambiare; 
pulsioni e compulsioni che s’innestavano peraltro sulla straordinaria  simbolo-
gia che investiva il viaggio materiale e spirituale nella formazione del gesuita6. 
E che di rado, soprattutto nei primi decenni della Compagnia, vennero appan-
nati dalle rivalità nazionali e dalle dure controversie che pure esistevano in altri 
campi7. Infine, e ciò è di grande ausilio per ben interpretare i loro scritti, sia 
Maffei che Botero, ambedue membri della Compagnia di Gesù e con decisivi 
periodi formativi nelle sue strutture educative, ebbero entrambi un’esperienza 
biografica rilevante in Portogallo e in Spagna. Spero che nel mio contributo 
emerga in controluce questa frequenza delle connessioni, a cui accennavo, a 
conferma della radicata contiguità degli ambienti gesuiti italiani e iberici8.

4 Un catalogo del 1572 alla fine del generalato di Borja  indica 185 gesuiti impegnati 
nell’India orientale. Nell’anno 1588, lo stesso della pubblicazione delle «Storie delle Indie» di 
Maffei, un altro catalogo della viceprovincia del Giappone comprende 66 padri tra portoghesi (in 
maggioranza), italiani e spagnoli. Monumenta Historica Japoniae, I, Textus Catalogorum Japoniae 
(1549-1654), a cura di Josef Franz SCHÜTTE S.I.,  Romae 1975, 233-257.  

5 Gian Carlo ROSCIONI, Il desiderio delle Indie. Storie, sogni e fughe di giovani gesuiti 
italiani, Torino, 2001.

6 Mario SCADUTO, La strada e i primi gesuiti, in «Archivum Historicum Societatis Iesu», 
XL, 1971, 323-390.

7 Si pensi, ad esempio, al gesuita Enrico Leão Henriques, confidente del re Sebastiano e 
poi confessore del cardinale e re Enrico, e  alla sua azione per impedire l’elezione di Juan Alfonso 
de Polanco, stimato e infaticabile segretario della Compagnia: sarebbe stato, se eletto, il quarto 
generale spagnolo. Nel frangente, dopo la morte di Borja sino all’elezione del lussemburghese Mer-
curian, le tensioni nella Compagnia furono altissime: si utilizzò senza scrupolo contro gli avversari 
spagnoli l’insidiosa accusa  di essere «cristiani nuovi» e di avere sospette origini ebraiche. Oppure, 
sotto il generalato di Acquaviva, vi fu un serrato confronto,  generato dai memorialistas spagnoli e 
portoghesi, sull’importante tema della mitigazione del potere del generale e sulla forma vitalizia di 
una carica che tendeva, secondo alcuni, verso un’eccessiva discrezionalità «monarchica». Infine, 
bisogna considerare l’attrazione esercitata dal potere e dalla personalità di Filippo II  presso settori 
rilevanti dei gesuiti ispanici. 

8 Mi piace  ricordare, ad esempio, in margine al mio contributo e per la sua esemplarità,  
la relazione di Gio. Batta Venturino da Fabriano della missione diplomatica e politica del 1571 di 
Michele Bonelli (il cardinal Alessandrino) al cui seguito vi era anche il generale Francisco Borja. V.  
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Considerando inoltre non privo di significato il profilo biografico, mi 
permetto di cominciare ricordando brevemente alcuni dati, utili forse per una 
corretta contestualizzazione degli autori da me trattati. Giovanni Pietro Maffei  
nacque, secondo il suo biografo Pier Antonio Serassi, nel 1536 a Bergamo.  
Ricevette una formazione classica rigorosa fondata sulle lingue greca e latina, 
nonché sugli studi teologici e filosofici sotto l’iniziale magistero di Basilio Zan-
chi, che diventerà custode della Biblioteca Vaticana sotto Paolo IV Carafa. Lo 
stesso Zanchi  lo volle poi a Roma poco prima di morire: un decesso che peraltro 
compromise seriamente le speranze di carriera del Maffei. Tuttavia, in questo 
primo periodo romano egli ebbe modo di entrare in contatto con intellettuali del 
calibro di Annibal Caro, Paolo e Aldo Manuzio e Silvio Antoniano. Dopo un 
iniziale impiego come insegnante e poi come segretario presso la Repubblica di 
Genova nel 1563, il suo destino doveva però incrociarsi definitivamente con la 
Compagnia di Gesù. Per richiesta esplicita del generale  Francisco Borja venne 
richiamato a Roma e vestì l’abito dei gesuiti il 26 secondo agosto del 1565, per 
pronunciare poi i voti nel 1572. Qui per le sue evidenti doti di erudito si era 
trovato ben presto a dover sostituire, nel prestigioso insegnamento di retorica 
del Collegio romano9, Pedro Juan Perpinyà (il dotto catalano che ritroveremo 
anche a Lisbona, Evora e Coimbra) che, chiamato insieme a Juan de Mariana da 
Diego Laínez, sarà destinato di lì a poco al collegio di Parigi e ad avere una certa 
importanza nel progettare la Ratio studiorum. Oltre ad una lunga esperienza di 
docenza, la fisionomia culturale del Maffei si andava però precisando  anche su 
un altro versante significativo.

Egli, come osservazione generale, si pone infatti sulla linea di un fecondo 
filone cinquecentesco di italiani intenti a ragionare e a scrivere, tra gli anni 
trenta e novanta,  sullo scenario aperto dai mondi extraeuropei: basterebbe 
pensare a Pietro Martire d’Anghiera10, a Girolamo Benzoni11, a Girolamo 

BAV, Urb. Lat. 1697, [Rellatione] Del viaggio fatto dal Ill.mo et R.mo Card. Alessandrino, legato 
apostolico alli Ser.mi Re di Francia, Spagna e Portogallo, con le annotationi delle cose più princi-
pali delle Città, Terre et luochi descritto… ovvero si tratta del viaggio di Michele Bonelli cardinal 
Alessandrino nel 1571 in Francia, Spagna e Portogallo scritto, cc. 2-334.

9  Le notizie sono ricavate dall’opera del suo biografo, l’abate Serassi, anch’egli originario 
di Bergamo e trasferito a Roma per divenire un personaggio importante dell’intellettualità romana 
settecentesca, nonché animatore di attività accademiche e autore di una biografia di Torquato Tasso. 
Pier Antonio SERASSI, Jo. Petri Maffei bergomatis e Societate Iesu vita, s.l. (presumibilmente 
Roma), s.d.

10 Pietro Martire D’ANGHIERA, Decades de orbe novo, Alcalá de Henares, 1530 (rist. 
anast. edita in Graz ,1966).

11 Girolamo BENZONI, Historia del Mondo Nuovo, Venetia, Rampazzetto, 1565.
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Giglio12, a Cesare Federici13 e Gaspare Balbi14, tutti autori in gran parte con-
fluiti nella celebre raccolta veneziana di testi di Giovanni Battista Ramusio15. 
 Maffei stesso poi divenne un punto di riferimento ineludibile per il prosieguo di 
questa letteratura «planetaria»: a proposito e  a titolo esemplificativo, mi sembra 
opportuno accennare – come ha da tempo dimostrato la sapienza filologica di 
Federico Chabod – al grande debito contratto dallo stesso Botero nei  confronti 
dell’opera maffeiana al momento della stesura delle relazioni che trattavano 
dell’Oriente16.

Su un piano più particolare,  sembrò essere quasi predestinato ad aver 
un stretto rapporto con il Portogallo sin dall’inizio della sua carriera di scrittore 
e di storico. Del resto Maffei, sia detto per inciso, non fu il solo: è notissima  
l’importanza di Lisbona e di Coimbra come luogo di passaggio e di formazione 
dei gesuiti europei. Egli infatti esordì, più che come autore, come traduttore del 
gesuita portoghese Manuel da Costa.

Costui, un isolano nato a Ponta Delgada intorno al 1525, entrò nella 
Compagnia di Gesù nel 1551 a Coimbra mentre studiava diritto e rimase gesuita 
sino al febbraio 1573, cioè sino a quando si persero le sue tracce. Egli fu autore, 
proprio a Coimbra negli anni sessanta del XVI secolo, della Historia da missões 
do Oriente che rimase però manoscritta fino alla traduzione del Maffei e che 
rappresenta uno dei primi tentativi di memoria della fase iniziale dell’espansione 
missionaria gesuita. Maffei, all’epoca novizio, sull’onda della grande emo-
zione generata dall’arrivo in Giappone della Compagnia, agì da straordinario 
diffusore del lavoro del da Costa. Egli fu l’artefice della pubblicazione in latino 
del suo Commentarius dalla lingua portoghese che ripercorreva l’andamento 
iniziale della penetrazione missionaria in Oriente: la traduzione latina della sto-
ria era dedicata al cardinale Ottone Waldburg Trusches e si presentava come 
un’operazione diretta agli ambienti imperiali a sostegno della Compagnia di 
Gesù, alla quale Maffei pensò bene di aggiungervi in appendice una ampia ed 
edificante scelta di lettere provenienti dall’Oriente dei missionari e tradotte dallo 

12 Girolamo GIGLIO, Gli costumi, le leggi et l’usanze di tutte le genti, Venetia, Giglio, 
1558.

13 Cesare FEDERICI, Viaggio…nell’India orientale et oltre l’India (1587), a cura di O. 
Pinto, Viaggi di Cesare Federici e Gaspare Balbi alle Indie Orientali, Roma 1962, 1-68. 

14 Gaspare BALBI, Viaggi dell’Indie Orientali (1590), ibid., 69-233.
15 Giovanni Battista RAMUSIO, Delle Navigationi et Viaggi, I-III, Venetia, Giunti, 1550-

1556 (per un’edizione moderna v. G. B. RAMUSIO, Navigazioni e viaggi, a cura di M. Milanesi, I-VI, 
Torino, 1978-1988).

16 Federico CHABOD, Giovanni Botero, in Scritti sul Rinascimento, Torino 1967, 396-404.
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spagnolo17. Scritta in un eccellente latino e con un solido impianto documenta-
rio - qualità che verranno notate in seguito anche dal fine intelletto del cardinal 
Guido Bentivoglio –,18 l’opera accontentava la diffusa curiosità verso le scoperte 
e le conquiste di nuove e vecchie terre e nel contempo assecondava il coevo fer-
vore missionario19. Grazie al suo lavoro infatti, nel giro di pochi anni, si poterono 
annoverare numerose traduzioni20. Ma principalmente il libro non passò inosser-
vato agli occhi del cardinale Enrico, e futuro re, che lo volle a Lisbona. Nel 
cardinale, splendido mecenate soprattutto per le istituzioni culturali di Evora, vi 
era l’intenzione di adottare il modello di Maffei per continuare il lavoro storico 
iniziato da Girolamo Osorio, vescovo di Silves, che si era interrotto all’epopea 
manuelina21. E per Maffei si apriva la possibilità di proseguire un lavoro di 
raccolta di testimonianze, già sperimentato nella sua opera di traduttore, che 
lo aveva sinceramente appassionato, cogliendo la straordinaria opportunità di 
risiedere nel centro più importante per le proiezioni occidentali verso Oriente22. 

17 Manuel da COSTA, Rerum a Societate Iesu in Oriente gestarum, Neapoli, in aedibus 
Decii Lachaei, 1573.  Molte delle lettere vennero riprese anche quando Maffei si dedicherà più tardi 
a comporre egli stesso le Historiarum Indicarum. Esiste inoltre una edizione anteriore del 1571, sen-
sibilmente più ridotta nella scelta epistolare (Manuel da COSTA, Rerum a Societate Iesu in Oriente 
gestarum…commentarius Emanuelis Acostae Lusitani, recognitus et latinitate donatus. Accessere 
de Iaponicis rebus epistolarum libri IIII, item recogniti et in latinum ex Hispanico sermone conversi, 
Dilingae, apud Sebaldum Mayer, 1571). 

18 Guido Bentivoglio incontrò Maffei all’inizio del XVII secolo all’interno del palazzo 
apostolico sotto il pontificato di Clemente VIII e nutrì per lui una grande stima e una sincera 
amicizia, ritenendo che «in materia di stile istorico la compagnia de’ gesuiti non aveva allora 
soggetto più stimato di questo». Guido BENTIVOGLIO, Memorie e Lettere, a cura di C. Panigada, 
Bari 1934, 99.

19 In Giappone i gesuiti arrivarono a Kagoshima nel 1549, com’è noto per iniziativa e 
sollecitazione di Francisco Saverio che in seguito coordinò l’invio di altri padri. E’ interessante 
osservare che l’uscita della «Storia delle Indie» del Maffei si colloca in un decennio critico per 
l’evangelizzazione giapponese, tra l’editto di espulsione di Toyotomi Hideyoshi del 1587 e il 
famoso martirio collettivo del 1597. Per una importante, anche se tutta interna alla Compagnia, 
testimonianza coeva dell’epopea missionaria, cfr. L. FRÓIS, História de Japam, a cura di J. Wicki, 
voll.5, Lisboa 1976-1984 . 

20 SOMMERVOGEL, cit., II, coll. 1504-1505 e V, coll. 293-295.
21 Jerónimo OSÓRIO, De rebus Emmanuelis Regis Lusitaniae, Olysippone, apud Antonium 

Gondisaluum, 1571.
22 Peraltro, nella sua decisione di recarsi a Lisbona non è estraneo il fatto che,  a causa di un 

suo coinvolgimento con Benedetto Giustiniani e Achille Gagliardi in un complotto contro il generale 
Mercurian, su di lui si abbatté una severa punizione e furono esercitate fortissime pressioni affinché 
si allontanasse da Roma. R.G. VILLOSLADA, Storia del Collegio romano dal suo inizio (1551) 
alla soppressione della Compagnia di Gesù (1773), Roma, 1954, 79 e s. 
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Quale migliore luogo, in effetti, per raccogliere materiale dai quattro angoli 
della terra che la Lisbona degli anni settanta del XVI secolo?23 

Maffei andò in Portogallo nel 1579 e rimase per cinque anni a Lisbona 
e a Coimbra, epoca in cui si dedicò alla paziente raccolta di materiale, i cui 
riferimenti tra i suoi coevi sembrano essere oltre il sunnominato Osório, João 
de Barros per i contenuti24 e Paolo Giovio per lo stile e l’impianto25, viceversa 
i modelli classici furono Plinio e Strabone. Nello stesso tempo e con una certa 
apprensione si dedicò alla compilazione di una Vita di sant’Ignazio26 che gli 
era stata sollecitata a suo tempo da Everardo Mercurian. Una lunga presenza 
portoghese, comunque, durante la quale lavorò con un aiutante, João Rebelo,  

che si  interruppe probabilmente per gli inevitabili problemi arrecati dalla morte 
del suo protettore e dell’occupazione spagnola che aveva mutato la fisionomia 
dell’organigramma del potere di corte. Egli ritornò nel 1584 a Roma, prose-
guendo il lavoro per concluderlo nel 1588 con l’edizione fiorentina dei Giunti, 
dedicata ossequiosamente a Filippo II27. Maffei morì, dopo quindici anni di varie 

23 Nell’introduzione alle sue «Storie delle Indie» Maffei scriveva: «…Quae mihi copia 
quo promptior et expeditior esset, non subterfugi quominus Olisiponem usque, commorandi causa 
contenderem.  Qua ex urbe, quod in Oceani velut imperium per opportuno imminet loco, atque ob id 
ipsum antiqua regum Lusitania sedes est, omnia ferme Indicarum expeditionum consilia atque acta 
manarunt». G.P. MAFFEI, Historiarum Indicarum libri XVI, selectarum item ex India epistolarum 
eodem interprete Libri IV…accessit Ignatii Loiolae vita postremo recognita…, Florentiae, apud 
Philippum Iunctam, 1588, 2.

24 Subito dopo la sua morte era stata compiuta una traduzione italiana delle «Decadas» 
sull’Asia che ebbe una discreta fortuna editoriale. Cfr. Giovanni di BARROS, L’Asia…de’ fatti de’ 
Portoghesi nello scoprimento e conquista de’ Mari e Terre di Oriente, in Venetia, appresso Vincenzo 
Valgrisio, 1571.

25 Soprattutto dalle Historiarum sui temporis  e le Descriptiones, cfr. Paolo GIOVIO, 
Opera, voll.III-V, Historiarum sui temporis, a cura di D. Visconti e T.C. Price Zimmermann, Roma 
1957-85; e ibidem, vol. IX, Dialogi et Descriptiones, a cura di E. Travi e M. Penco, Roma 1984.

26 G.P. MAFFEI, De vita et moribus Ignatii Loiolae qui Societatem Iesu fundavit, Romae, 
apud Franciscum Zannettum, 1585. La biografia venne dedicata al generale Claudio Acquaviva e, 
una volta stampata, gli costerà una reprimenda da Ribadeneyra.

27 Per le citazioni ho utilizzato la bella edizione latina di Filippo Giunta, sopra ricordata, del 
1588.  L’anno seguente vi fu una versione italiana per la traduzione di Francesco Serdonati, edita  
sempre in Firenze. G.P. MAFFEI, Le istorie delle Indie orientali…con una scelta di lettere scritte 
dall’Indie, fra le quali ve ne sono molte non più stampate, tradotte dal medesimo, in Fiorenza, per 
Filippo Giunti, 1589. La dedica dello stampatore, sempre Filippo Giunta, fu indirizzata a Virginio 
Orsini, duca di Bracciano. L’opera conobbe nel tempo diverse riedizioni e traduzioni in tedesco, 
francese e spagnolo, cfr. SOMMERVOGEL, V, coll.298 e s.

28 Uno dei suoi biografi settecenteschi, che lo aveva inserito in una silloge di biografie di  
letterati illustri, ne descriveva impietosamente il carattere collerico e ipocondriaco e sottolineava la 
sua proverbiale lentezza nello scrivere: «Il n’avoit rien à l’exterieur qui pût faire juger de son merite; 
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vicissitudini e amarezze dovute anche ad un carattere non facile28, nel 1603 a 
Tivoli.

Che sia lo slancio evangelizzatore la caratteristica delle scelte che ispi-
rano il Maffei non vi è dubbio. Del resto, i numeri dei padri gesuiti e la storia 
stessa della Compagnia, nella seconda metà del XVI secolo e nel XVII secolo, 
non potevano che dargli ragione e dare sostanza ad un’idea che rappresentasse 
la realtà iberica. Anzi, da un certo punto di vista lo si può considerare uno dei 
primi responsabili di una compiuta diffusione dell’immagine dell’attivismo dei 
gesuiti iberici, specie di quelli portoghesi. Ciò è naturalmente rintracciabile in 
più luoghi della sua «Storia delle Indie».  

  La stessa storia del Portogallo, la sua missione storica, il suo mondo 
secolare di soldati guerrieri navigatori viaggiatori invero ben presente nell’opera, 
si congiunge  e si innerva in modo indissolubile con la Compagnia di Gesù. La 
Compagnia risulta così come parte costitutiva della vicenda storica portoghese 
(forse ben più di quello spagnola) nel mondo delle colonie. Da questo punto 
di vista Maffei è una testimonianza significativa non tanto del Portogallo e 
della sua posizione politica europea, quanto della sua proiezione ed importanza 
nel mondo «altro» allora conosciuto. In questo senso l’opera ne attesta la vera 
natura e il ruolo epocale nella percezione contemporanea. In Maffei emerge una 
capacità descrittiva, politica, antropologica della presenza iberica senza celarne 
troppo le lacune o le incertezze in un quadro, tutto sommato, non poco movi-
mentato: un quadro fatto di analisi della complessità e della varietà  di usanze 
e culture, che s’impongono talvolta, come nel caso cinese, per la loro solidità29. 
Un linguaggio elegante contraddistingue un racconto sufficientemente distac-
cato nel narrare grandi civiltà e religioni ma anche tradimenti, azioni avventu-

sa conversation même n’avoit rien d’agréable ni de prévenant; sa colère s’enflammoit aisement, la 
moindre chose le mettoit hors de lui-même, et l’emportoit à des excés, dont il avoit toujours soin 
de demander ensuite pardon à ceux qu’il avait offensez dans cet état. Il étoit d’un temperament 
délicat et avoit une grande attention pour tout ce qui pouvoit interesser sa santé…Il étoit d’une 
lenteur extraordinaire à composer; rien ne pouvoit le satisfaire, et il passoit des heures entières à 
limer une phrase; ainsi tout son travail de chaque jour se bornoit à douze ou quinze lignes; quand on 
lui paroissoit surpris de cette lenteur, il disoit que ceux qui liroient ses ouvrages s’arrêteroient à ce 
qu’il auroit de beau, sans s’informer du temps qu’il avoit employé à les faire. Aussi fut il douze ans 
à composer son Histoire des Indes, suivant le rapport de Scioppius…». NICERON, Mémoires pour 
servir à l’histoire des hommes illustres dans la Republique des Lettres, t.V, à Paris, chez Briasson, 
1728, 326-327. Concetti simili sulla sua personalità difficile erano stati espressi anche dal sunno-
minato Serassi e anche dal Coquelines, settecentesco curatore e autore di una dotta prefazione degli 
«Annali» maffeiani  di Gregorio XIII editi nel 1742.

29 In particolare nel libro VI., MAFFEI, Historiarum Indicarum, cit., 109-122.
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rose di rinnegati, interferenze illecite, ambiguità fra le potenze cattoliche a cui fa 
da sfondo l’epopea coloniale sino agli anni settanta del XVI secolo.  

All’interno di questa riflessione bisogna poi compierne una seconda di 
altrettanto rilievo: la memoria comunica qui  una schiacciante e pervasiva pre-
senza della Compagnia di Gesù nell’impulso missionario che corrisponde alla 
stretta intesa tra potere politico e gesuiti a partire dal periodo di Giovanni III, 
che viene spesso indicato come l’iniziatore di una nuova alleanza con il mondo 
ecclesiastico per sostenere l’evangelizzazione nelle terre d’oltremare. Da quando 
sant’Ignazio fu sollecitato a corrispondere alle richieste dell’ambasciatore 
portoghese Pedro Mascarenhas per inviare due missionari30, sino ai ricorrenti 
richiami ai suoi sudditi per un comportamento consono alla dignità e alla civiltà 
del cristiano minacciato dal «quotidiano commercio nationum quae igno-
rant Deum» per cui «multa et gravia in hominum nostratium mores irrepse-
rant vitia»31, Gli altri ordini religiosi risultavano  sovente soltanto comparse in 
una scena dominata  principalmente dall’energia e dalla forza delle personalità 
gesuite delle prime ondate missionarie del secondo Cinquecento che raramente 
si servivano di sacerdoti di altri ordini e per i quali nutrivano forse un sentimento 
di superiorità32, Il che, peraltro, non mancò di provocare risentimento e irrita-
zione in altri ordini religiosi33,

  Capofila dell’epopea è naturalmente  Francesco Saverio che raccon-
tava nel 1549, entusiasta, «quam laetos atque uberes animarum fructus Indica 
ferat vinea»34 traendo da questa conclusione grandi motivazioni a procedere 
senza indugio avanti, dalla Malacca verso il Giappone e oltre. L’esperienza 
del Saverio  è da Maffei considerata  decisiva perché permette d’introdurre il 
significato rifondatore e risanatore dello spirito missionario e di avvolgere la 
storia intorno all’intento parenetico. In sostanza Maffei, che si era dilungato 

30 Si sottolinea l’intesa con Ignazio e l’ambasciatore portoghese a Roma di Giovanni III . 
Dei sei richiesti, Ignazio acconsentì, com’è noto, di destinarne verso Oriente soltanto due: Francisco 
(Aspilcota) Xavier e Simão Rodrigues.Cfr., ibidem, 230.

31 Ibidem, 229.
32 Come quando Francesco Saverio affidò l’insegnamento della dottrina cristiana in 

Malacca al sacerdote Vincenzo Viega (Malacensis catechismi quem negligi aut remitti nolebat, 
munus Vincentio Viegae externo sacerdoti egregie probo concredidit), cfr. ibidem, 274. Episodio che 
ebbe una versione significativa in italiano di Francesco Serdonati, il quale tradusse «diede il carico 
d’insegnare la dottrina cristiana in Malaca, che non voleva che fosse o sprezzata o intralasciata a 
Vincenzio Viega sacerdote molto dabbene ancorché non fosse della Compagnia di Gesù», cfr. G.P. 
MAFFEI, Le Istorie delle Indie orientali, cit., 554.  

33 Come ad esempio nei francescani, v. Paulo da TRINDADE, Conquista espiritual do 
Oriente, a cura di Félix Lopes, I, Lisboa 1962, X. Sono debitore di questa segnalazione alla cortesia 
del prof. José Adriano de Freitas Carvalho che ringrazio.

34 MAFFEI, Historiarum Indicarum, 337.
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nella prima parte delle «Storie» in una scrittura abbastanza convenzionale e 
conforme alla scrittura geo-antropologica e storico-politica del tempo, richiama 
bruscamente l’attenzione del lettore sul senso ultimo del suo lavoro. Il quale, 
con tono perentorio, viene saldamente innestato nella pedagogia gesuita e 
nell’esemplificazione di un uso consapevole di discipline come la storia e la 
geografia, interpretate attraverso il prisma del messaggio cristiano. Proprio 
all’inizio della parte, che più diffusamente si occuperà dell’epopea missionaria 
dei gesuiti nei mondi «altri» (in Etiopia, Brasile e Asia soprattutto), egli scrive, 
in un passo emblematico che rappresenta per un verso un’avvertenza al lettore 
e per l’altro l’affermazione di una diversità della funzione stessa affidata alla 
storia, quanto segue:

  «…Quamquam huiusmodi narrationem exsequenti mihi, subit illa sus-
picio fore ut quae de piorum hominum in aegrotos ac pauperes et infimam ple-
bem officiis, vel prodita sunt vel in posterum prodentur a nobis, aut frivola aut 
etiam sordida videantur iis, quorum videlicet aures magnifici de republica, de 
moribus, de natura disputationibus, vel sumptuosis bellorum apparatibus, terres-
tribusque ac navalibus praeliis et inclytarum urbium expugnationibus adsuev re. 
Sed habet hoc utique philosophia Christi: nihil primo aspectu contemptius, nihil 
in recessu divinius quippe animos non ad sitim caedis ac sanguinis vel ad inanis 
gloriae cupiditatem sed ad humanitatem ac mansuetudinem atque ad amorem 
solidae ac verae virtutis inflammat: quaeque ab aliis de officio vel ostentationis 
vel etiam animi saepe causa quaeruntur, ea rebus ipsis ac vita quam verbis multo 
libentius explicat. Ergo christianae documenta virtutis tanto et ad bene viven-
dum aptiora et ad narrandum graviora censenda sunt quanto facta dictis, et pacis 
munera bellicis artibus antecellunt…»35. La grandezza originaria dell’azione 
saveriana, iniziata con la sua partenza da Roma per Lisbona nel 1540, sembra 
dunque costituire l’inevitabile premessa per dispiegare tutta la propria vena di 
narratore storico nell’analizzare lo spessore e le ragioni intime dell’intervento in 
mondi, così lontani  e difficili, nei quali si giocava una partita decisiva. 

Nelle vicende ripercorse e organizzate dal Maffei vi è una galleria di 
episodi  e di uomini che rinviano alla difficoltà delle missioni e delle strategie, 
all’imprevedibilità delle situazioni. Vi si trovano molti e rilevanti personaggi del 
gesuitismo iberico dell’epoca. Ne voglio citare solo alcuni, dei quaranta e più in 
maggioranza portoghesi, che popolano le sue pagine. Innanzitutto il drappello 
pionieristico dei compagni di Saverio  nelle missioni d’Oriente: tra questi Pedro 

35 Ibidem,  231.
36 Monumenta Historica Societatis Iesu, Documentos del Japón,II. 1558-1562, a cura di J. 

Ruiz de Medina, Romae 1995, 404-432.
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de Alcáçova (? 1524-1579 Goa)36 che fu protagonista nell’organizzare i primi 
contatti con i daimy  giapponesi più disponibili ad accettare  le missioni cattoli-
che e, anche dopo la morte del Saverio, a proseguire l’organizzazione degli invii 
verso l’Estremo Oriente, terminando la sua vita a Goa occupandosi della cate-
chizzazione degli orfani; il pupillo dell’autorevole Simão Rodrigues37, Baltasar 
Gago (Lisbona 1518-1583 Goa) il quale , prima di impazzire, spese la sua esis-
tenza in una predicazione febbrile e spettacolare di grande effetto in Giappone, in 
Cina e in India38; Aires Sanches (Viana 1528-1590 mura, Nagasaki) che fondò 
la prima scuola di musica europea in Giappone – consapevole dell’importanza 
di essa nell’evangelizzazione –39  e divenne uno dei più grandi conoscitori della 
lingua e della letteratura giapponese40 o Melchior Nunes Barreto (Porto 1519-
1571 Goa) che entrò per primo nella Cina continentale41.

O ancora l’abilità della predicazione e del governo di Antonio de Quadros 
(Santarém 1529-1572 Goa)42, segretario del visitatore Jerónimo Nadal e a lungo 
residente a Goa. Nonché l’apparizione di personaggi dal profilo affascinante: 
come nel caso di Luís de Almeida (Lisbona 1525-1583 Kumamoto), il medico 
proveniente da una famiglia di «cristani nuovi», divenuto gesuita nonché fon-
datore di ospedali e formatore di chirurghi in Giappone43: paese che percorse in 
lungo e in largo, lasciandoci straordinari affreschi utilizzati e valorizzati da Luís 
Fróis (Lisbona 1532-1597 Nagasaki), anche lui menzionato dal Maffei in più 

37 Rodrigues fu, come è noto, coofondatore della Compagnia di Gesù, e personaggio chiave 
nel dominare la scena portoghese con Giovanni III (1502-1557), almeno sino alla grave crisi interna 
della compagnia negli anni 1552-1554. V. a proposito il breve profilo di J. Vaz de CARVALHO, 
Simão Rodrigues 1510-1579, in «Archivum Historicum Societatis Iesu», 59 (1990), 295-313.

38 L’entusiastica lettera, inserita nella selezione in appendice alle Historiae, sui progressi 
dei gesuiti  a cavallo degli anni cinquanta e sessanta del XVI secolo, MAFFEI, Historiarum Indica-
rum, Selectarum epistolarum ex India, 396-400.

39 Scriveva nell’ottobre del 1562 dal Giappone che, oltre a collaborare in un ospedale, 
insegnava lettere e musica ad un gruppo di ragazzi giapponesi e cinesi «quo maiore caerimonia 
cultuque sacra in posterum pragantur, quam rem ad conversionem barbarorum non mediocriter pro-
futuram esse confidimus». Ibidem, 384.

40 Per comprendere il suo livello di padronanza della lingua si segnala, in un catalogo del  
1588, la illuminante definizione delle sue mansioni come  concionator et confessor in japonica 
lingua, attributo che viene concesso in quell’anno soltanto a lui e a Luis Fróis. Monumenta historica 
Japoniae, I, cit., 236-237.

41 MAFFEI, Historiarum Indicarum, Selectarum epistolarum ex India, 360-362.
42 Ibidem, 330.
43 Lo stesso Almeida raccontò spesso del grande valore dell’assistenza medica per conquis-

tare consenso e per ottenere adesioni al cristianesimo. Ad esempio, si spostava la virtù terapeutica 
sulla fede più che sui farmaci in semplici casi di scabbia. Cfr. ibidem, 371-372.

44 Ibidem,  402-405, 411-415, 421-446, 455-467.
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occasioni44 nella sua História de Japam commissionatagli da Alessandro Valig-
nano. Infine Cosme de Torres (Valencia 1510-1570 Shiki, Kumamoto), il suc-
cessore di Francesco Saverio nella salvaguardia e nella formazione della chiesa 
cattolica giapponese nei difficili anni delle rivolte45. E poi ovviamente le schiere 
dei martiri, destinati ad imprimersi nelle menti dei fedeli: come Ignacio de Ace-
vedo, nativo e gloria proprio di Porto (1526-1570) che organizzò una delle più 
grandi spedizioni di gesuiti per il Brasile, intervenendo a tale scopo a Roma  
presso Borja e in Portogallo con il re Sebastiano. Una spedizione navale sfor-
tunata che, intercettata al largo delle Canarie da un corsaro ugonotto, abortì sul 
nascere e vide la morte di trentanove missionari guidati dallo stesso Acevedo, 
che cadde in prima fila stringendo tra le mani una copia dell’immagine della Ver-
gine della basilica di Santa Maria Maggiore: un evento che rimase a lungo nella 
memoria collettiva e costituì uno degli episodi paradigmatici di martirio su cui 
venne indirizzata la devozione contemporanea46. E anche qualche italiano che 
conferma il ruolo importante del Portogallo come avamposto del «mondo»47: 
il parmense Antonio Criminali (1520-1549, studiò a Coimbra con un altro 
gesuita «indiano», Nicolò Lancillotti, originario di Urbino)48 che – nonostante il 
cognome poco rassicurante – fu uno dei primi ad impadronirsi della lingua tamil 
e da alcuni è considerato il primo martire gesuita in India, morto  decapitato da 
un musulmano.49 O ancora Organtino Gnecchi-Soldo (Brescia1532-1609 Naga-
saki) che rappresenta un caso interessante di precoce  attrazione e contamina-
zione tra il pensiero gesuita e il pensiero giapponese50.

Sotto altre latitudini, in Brasile, si fa onore il beato spagnolo José de 
Anchieta (Tenerife 1534-1597 Brasile Espíritu Santo), benemerito filologo eru-
dito per la conoscenza della lingua tupì, di cui redigerà una grammatica, che 
giunto nel 1554 a Piratininga  darà origine al collegio di São Paulo e alla città 
omonima; egli ebbe altresì, dieci anni più tardi, un ruolo di notevole rilievo 

45 Ibidem, 352-353. Cfr. anche L. BOURDON,  La Compagnie de Jésus et le Japon (1547-
1570), Lisboa-Paris 1993. 

46 Per una ricostruzione della vicenda e del culto dei quaranta martiri gesuiti morti al largo 
delle Canarie, cfr. G. Cesare CORDARA, Relazione della vita e martirio del venerabile p. Ignazio 
de Azevedo, ucciso dagli Eretici con altri trentanove, in Roma , Antonio de’ Rosii, 1743. L’opera, 
dedicata a Giovanni V di Portogallo, venne pubblicata dopo che Benedetto XIV dichiarò che si 
poteva procedere verso la beatificazione, la quale  avvenne l’11 maggio 1854 per opera di Pio IX.

47 Una importante lista di circa ottanta gesuiti italiani in Oriente nel corso del Cinquecento 
si può leggere in M.I. GRAMAZIO, Gesuiti italiani missionari in Oriente nel XVI secolo, in «Archi-
vum historicum Societatis Iesu», LXVI, 1997, 275-300.

48 Su entrambi v. ROSCIONI, cit., 27-64.
49 Maffei riporta il racconto del martirio, MAFFEI, Historiarum Indicarum, cit., 

292-293. 
50 Ibidem, 446-452.
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nella fondazione di Rio de Janeiro. Viene poi menzionato quasi tutto il gruppo 
del provinciale del Brasile Manuel da Nóbrega (Portogallo settentrionale 1517- 
Rio de Janeiro 1570)  e del rettore del collegio di Coimbra Luis da Grã (Lisbona 
1523-1609 Pernambuco) , di Juan de Azpilcueta (Navarra 1521? – San Salvador 
de Bahia 1557),  con António Pires (Castelo Branco 1519-1572 San Salvador de 
Bahia) e con Vicente Rodrigues (São João da Talha Sacavém, 1528-1600 Rio 
de Janeiro).  Essi dal 1549,  nel corso di un ventennio con l’aiuto del governa-
tore portoghese Tomé de Sousa, riuscirono a radicare la missione del Brasile, 
rimpiazzando la prima ondata sfortunata di francescani, e a fondare ben presto 
collegi a San Salvador de Bahia e in altre importanti città51. Padri che, sebbene 
non molto colti e mediocri predicatori, s’impegnarono in una grande attività 
«virtuosa» diretta agli indios ma anche, e in certi momenti in modo pressante, 
verso i residenti portoghesi che da anni praticavano l’omosessualità, il concu-
binato e persino la poligamia e avevano abbandonato comportamenti rispettosi 
dell’osservanza religiosa e delle regole morali cristiane: ultra aequinotiale non 
peccatur52. Maffei, in verità, concentra diffusamente la propria attenzione sugli 
sforzi per superare lo scoglio spesso insormontabile della lingua, il conseguente 
impegno per formare rapidamente un clero autoctono, il tenace e indefesso 
lavoro per l’addomesticamento delle pratiche cannibalistiche (maximus fuit 
labor in cohibenda funesti ac ferali cibi consuetudine, quo Brasilius nullum 
palato gratius edulium norat)53 e delle tradizioni tribali.

Ovviamente di Spagna e Portogallo si discorre anche negli Annali di 
Gregorio XIII, in termini però di relazioni politiche: Lega sacra, questione 
portoghese, pertinenze della giurisdizione ecclesiastica in Spagna, rapporti tra 
papato e monarchia spagnola ecc. «Annali» che gli vennero commissionati più 
tardi, per iniziativa di Giacomo Boncompagni, figlio di Gregorio XIII e duca di 

51 V. le pagine molto interessanti in cui Maffei racconta dell’importanza attribuita 
all’educazione dei fanciulli e ai tentativi di strapparli alle famiglie, dei metodi spicciativi dei soldati 
portoghesi e per sostenere la penetrazione evangelizzatrice dei missionari MAFFEI, Historiarum 
Indicarum, 298 e ss.

52  Per alcune riflessioni recenti sugli orientamenti dell’evangelizzazione sino ad Acqua-
viva, F. CANTÙ, I Gesuiti tra Vecchio e Nuovo Mondo, in «Religione cultura e politica nell’Europa 
dell’Età moderna. Studi offerti a Mario Rosa dagli amici», a cura di C. Ossola, M.Verga, M.A. 
Visceglia, Firenze 2003, 173-187.

53 MAFFEI, Historiarum Indicarum, cit.,  300.
54 Mi permetto a riguardo di rinviare a  S. ANDRETTA, Le biografie papali e l’informazione 

politica tra Cinque e Seicento, in L’informazione politica in Italia (secoli XVI-XVIII), Atti del semi-
nario organizzato presso la Scuola Normale Superiore (Pisa, 23 e 24 giugno 1997) a cura di E. 
Fasano Guarini e M. Rosa, Pisa  2001, 245-264. 
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Sora, e inevitabilmente risentirono della destinazione e della finalità  biografica 
e familiare54. 

E ancora  per completezza, si potrebbe persino aggiungere la Vita di 
Sant’Ignazio del 1585, che fu peraltro una delle biografie più discusse dell’epoca 
insieme a quella, precedente, (in due versioni: 1572 in latino a Napoli55 e in 
spagnolo a Madrid nel 1583)56 di Pedro de Ribadeneyra, il celebre biografo dei 
primi generali della Compagnia di Gesù e assistente di Spagna e Portogallo dal 
1571. Ribadeneyra peraltro censurò Maffei per alcune imprecisioni57. In essa 
sono reperibili passi in cui  affiora, nel leggendario biografico dei luoghi sig-
nificativi di Sant’Ignazio, la rilevanza e la conferma di alcune cose già dette 
in precedenza. La Spagna vi ha un indubbio ruolo come luogo preparatorio 
dell’ispirazione ignaziana. A cominciare da Barcellona, città decisiva per il 
decollo dei suoi studi  e per la sua formazione letteraria, per i contatti e la bene-
volenza di  Isabel Roser Ferrer58. Nella città catalana Ignazio, di rientro da un 
lungo viaggio in Italia e in Palestina nel 1524, resterà  –come è noto– due anni 
prima di recarsi ad Alcalà e Salamanca dove andò incontro alle note peripezie 
giudiziarie, provocate dalle sue conversazioni spirituali e dal suo antintellettua-
lismo misticheggiante, che solleticarono negli inquisitori sospetti di alumbra-
dismo o di erasmismo per lui e per i suoi compagni. E, più in generale, ritorna 
anche all’interno di questa  narrazione biografica la sottolineatura della sintesi 
e alleanza decisiva tra secolare e religioso nel permettere l’invio dei padri della 
Compagnia di Gesù nei «varia loca», e del conseguente ruolo negli insediamenti  
portoghesi dell’India e dell’Estremo Oriente59.

Veniamo ora al secondo protagonista del mio intervento: Giovanni 
Botero. Si tratta qui di un approccio molto diverso dal precedente che necessita 
anch’esso di qualche breve riferimento biografico60. Egli nacque in provincia di 
Cuneo nel 1544 e lo troviamo giovane studente nei collegi dei gesuiti a Palermo 

55 P. de RIBADENEYRA, Vita Ignatii Loiolae Societatis Iesu  fundatoris, Neapoli, apud 
Josephum Cacchium, 1572.

56 Idem, Vida del P. Ignacio de Loyola, fundador de la religion de la Compañia de Jesus, en 
Madrid, por Alonso Gomez, 1583.

57 Fontes narrativi de S. Ignatio de Loyola et de Societatis Iesu initiis. Narrationes scriptae 
ab anno 1574 ad initium saeculi XVII , vol. III, a cura di Candido de Dalmases, Monumenta Histo-
rica Soc. Iesu, Romae 1960, 208-236.

58 G.P.MAFFEI, De vita et moribus Ignatii Loiolae qui societatem Iesu fundavit, libri III, 
auctore Ioanne Petro Maffeio, presbytero Societatis eiusdem, Romae, apud Franciscum Zannettum, 
1585, 45-49.

59 Ibidem, 107-111.
60 Per un efficace affresco storico e intellettuale è ancora indispensabile il ricorso  

all’autorevole biografia di L. FIRPO, Botero, Giovanni, DBI, vol.13, 352-362.
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e a Roma. Apprezzato da Borja,  venne destinato ad insegnare retorica e filosofia 
in Francia, prima al collegio di Billom e poi nel 1567 a Parigi. Fu, in differenti 
momenti, a Milano (1569), a Padova (1573), ancora a Milano, a Genova e a 
Torino (1579). E’ del 1580 la decisione, ritenendosi sottostimato se non addirit-
tura perseguitato, di abbandonare, dopo più di vent’anni, la Compagnia di Gesù. 
In questo periodo difficile, di rancori e di amarezze, strinse uno stretto sodali-
zio con Carlo Borromeo e la sua famiglia da cui venne confortato e protetto. 
Nel 1585 è nuovamente in Francia e quindi a Roma con Federigo Borromeo 
di cui era precettore e stretto consigliere. Infine, nel 1589, accettò di occuparsi 
dell’istruzione dei tre figli più grandi (Filippo Emanuele, Vittorio Emanuele, 
Emanuele Filiberto)  del duca  Carlo Emanuele I di Savoia che accompagnerà 
presso la corte di Madrid di Filippo III, in un soggiorno triennale dal 1603 al 
1606 a metà tra  l’intento formativo e quello diplomatico61. Ritornato in Ita-
lia, ricco e stimato, si allontanò progressivamente dai funambolismi politici del 
duca per morire nel 1617 a Torino, con la precisa disposizione di voler essere 
sepolto nella chiesa dei SS. Martiri della Compagnia di Gesù, a cui aveva dis-
pensato diverse donazioni.  

Non affronterò certo qui, a conferma delle mie preoccupazioni iniziali, 
tutti i luoghi della vasta produzione boteriana nei quali la realtà iberica appare 
come ineludibile sponda delle più svariate considerazioni. Mi soffermerò infatti 
essenzialmente sulle Relationi universali, ovvero sul lavoro, dopo la Ragion di 
Stato (1590), più conosciuto: l’opera fu contraddistinta nel tempo da numerose 
aggiunte, integrazioni, da nuove riflessioni, persino da nuove operette, tutte pro-
porzionali all’indubitabile successo e apprezzamento che la penna del Botero 
andava conseguendo. Fu un trattato di strabiliante successo che, dalla prima 
edizione del 1591, conobbe più di cento traduzioni ed edizioni62.

Ora, nelle Relationi universali la Spagna appare, in modo per certi versi 
ingannevole, in apertura del celebre scritto. Ingannevole  perché tale posizione, 

61 Nelle intenzioni di Carlo Emanuele I, che aveva avuto i tre figli da Caterina figlia di 
Filippo II,  vi era infatti la speranza di destinare il primogenito Filippo Emanuele alla successione 
del trono di Spagna e all’ottenimento del governatorato del Portogallo per il secondogenito Vittorio 
Amedeo. Franco BARCIA, Botero e i Savoia, in Botero e la ‘Ragion di Stato’, in «Atti del con-
vegno in memoria di Luigi Firpo, Torino 8-10 marzo 1990» a cura di Enzo Baldini, Firenze 1992, 
374-387.

62 La sola consentita dall’indice, senza expurgatio, fu quella del 1601. Per un riferimento 
bibliografico generale e sistematico sulle opere di Botero, ampio ma con alcune imprecisioni, 
bisogna ancora ricorrere a G. ASSANDRIA, Giovanni Botero. Note biografiche e bibliografiche, 
in «Bollettino storico-bibliografico subalpino», XXVIII, 1926, 407-442 e ibid. XXX, 1928, 29-63, 
307-351. Per la letteratura, sino al 1992, su Botero si può utilizzare con profitto la Bibliografia 
boteriana, in appendice a Botero e la ‘Ragion di Stato’, cit.,  503-553.
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nella parte dedicata alla descrizione dei regni e delle regioni d’Europa, non 
corrisponde ad un primato veramente e intimamente riconosciuto dall’autore. 
Un esordio filo-ispanico di maniera, dichiarato nelle intenzioni ma smentito 
nello sviluppo successivo della scrittura, fa della  penisola iberica, in questa 
prima veste delle Relationi, una realtà più defilata (periferica?) rispetto alla con-
vincente struttura della Francia: una nazione che, del resto apparteneva molto 
di più, in termini di intensità e di corrispondenza, ai modelli e al vissuto di 
Botero63. In questo probabilmente vi aveva una parte non trascurabile il fas-
cino esercitato su di lui, che era soprattutto un teorico dello Stato e delle forme 
di governo, da quello speciale e drammatico laboratorio rappresentato da un 
paese prima sconvolto dal conflitto confessionale e poi avviato verso un diffi-
cile esperimento di composizione. Destinata ad implementarsi in futuro, questa 
prima «versione» del 1591 intorno alla penisola iberica (Spagna e Portogallo 
sono naturalmente legati in questi anni)64 succede ad una dichiarazione delle 
ragioni della superiorità europea nell’aver sintetizzato e sfruttato conoscenze 
e congiunture favorevoli: dalla stampa alla calamita, alle armi e alle tecniche 
della navigazione. Ad essa attribuisce senza esitazioni tutti i principali meriti 
della scoperta e dell’esplorazione di cui sono maestri indiscussi, ancor più degli 
Spagnoli, i Portoghesi «che hanno costeggiato tutta l’Africa e ritrovato viaggi e 
paesi infiniti che non vennero mai a notitia de gli antichi»65. Un primato legitti-
mato da un’abilita superiore nel gestire i doni di Dio e del caso, nell’intelligenza 
stessa, si potrebbe dire, del governo come «arte» sintomatica della posizione 
preminente della civiltà europea e della sua forza civilizzatrice.  

Nonostante queste premesse però la Spagna viene descritta con un lin-
guaggio molto secco che contraddice elementi decisivi prima ricordati dallo 
stesso autore. Se si era affermata infatti la prorompente pulsione verso lo scam-
bio in un continente favorito dal desiderio e dalla facilità della comunicazione,  
l’immagine qui tratteggiata è invece di un paese abbastanza sprovvisto della 
capacità di fare un buon uso di questi fattori cruciali: una regione dalle inevita-

63 Cfr. ibidem, A. E. BALDINI, Botero e la Francia, in Botero e la ‘Ragion di Stato’, cit.,  
335-359.

64 Per comodità si è utilizzata qui l’edizione delle Relationi universali del 1612 che 
riunisce le due relazioni edite di seguito citate. Giovanni BOTERO, Le relationi universali di Gio-
vanni Botero benese, divise in sei parti, alle quali sono aggiunte novamente i Capitani dello stesso 
autore con le Relationi di Spagna, del Stato della Chiesa e di Savogia e del remanente della Contea 
di Nizza e dell’Isola Taprobana, in Venetia, appresso Alessandro Vecchi, 1612 (rispettivamente, 
Delle Relationi universali… parte prima… descrittione dell’Europa I, 2-18; e Relatione di Spagna, 
1-36)

65 BOTERO, Delle Relationi universali, cit. 1.
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bili e marcate diseguaglianze, priva di una vera vitalità e intelligenza mercantile: 
«…conciosia che il traffico si fonda – scrive sottolineando la buona sorte spag-
nola – su la commodità della condotta: e questa dipende dalla pianura de’paesi 
e dall’opportunità dell’acque navigabili..»66, soprattutto via mare s’intende. E’ 
in realtà terra aspra, poco popolata, i cui frutti della terra sono apprezzati e facili 
da usare senza commerciarli, gli unici generi singolari i cavalli e le lane. Nem-
meno tanto mascherata tra le righe si avverte, anche se appena accennata,  la 
consapevolezza di un passato che ha costituito una dote di competenza: dote che 
ora giace statica e in depauperamento. L’idea è insomma quella di una nazione 
fortunata oltre i suoi meriti. L’opinione è quella di uno scrittore che constata la 
sostanziale «malinconia superba» che contraddistingue il popolo iberico, spe-
cie castigliano, che rende questa meravigliosa machina «lenta» in un impiego 
spropositato di risorse umane in «apparenza» e in «adobbamenti e pompe»67 che 
contribuiscono in modo diverso a rendere superficialmente  ammirevoli i tre 
regni (Castiglia, Aragona e Portogallo). 

E’ un’arida e in fondo sommaria descrizione quella che attraversa la 
narrazione. Una letteratura di un antropologismo geografico, essenziale, con 
l’impianto di un vademecum ad uso di un memorialismo  élitario, un primordiale 
gusto «statistico», nel doppio senso contemporaneo del termine, di profusione 
torrentizia di dati quantitativi e di scienza dello stato in via di metamorfosi. 
Ci si trova innanzi ad un racconto veramente a volo d’uccello,  attraverso le 
regioni, la loro geografia umana, le loro attività ed inclinazioni, la loro valenza 
geopolitica. Un quadro tuttavia succinto, di tanto in tanto ravvivato da osserva-
zioni fulminanti: la Catalogna e le sue aderenze politiche e affinità antropolo-
giche pericolosamente francesizzanti, innestate su cittadini «scropolosissimi» 
nel rivendicare la propria autonomia e i «molti privilegi con una certa specie di 
libertà, non riconoscendo il re se non molto conditionatamente»68: Saragozza 
con le sue capacità contributive e i suoi palazzi, la libertà dei comportamenti 
della regione valenziana in cui «la libidine avanza l’honestà»69, con le sue pre-
senze moresche ancora molto radicate e ben visibili. Il porto murciano di Car-
tagena «sicurissimo» nel Mediterraneo, secondo Andrea Doria, a cui però fa da 
contraltare la depressione urbana di una città  di solo transito che «è poca cosa e 
mal fabricata»70. Semmai si denota, di sfuggita, una rapida annotazione del para-

66 Ibidem, 3.
67 Ibidem, 4
68 Ibidem, 5.
69 Ibidem, 6.
70 Ibidem, 7.
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digma delle capacità e delle potenzialità inibite del paese, ma in un tempo sto-
rico recente assai esplicite, nell’illustrazione del territorio di Granada e soprat-
tutto dell’Andalusia (l’«Andalogia»). Le sue città innanzitutto: Siviglia e i suoi 
vasti traffici che «sola per l’entrata e per l’uscita de’ tanti tesori, de’ quali essa è 
quasi magazino e scala, vale al re Catholico un buon regno»,  e Cordova con la 
sua «moltitudine de’ giardini» e le sue abitazioni (arabizzanti) «assai rare»71. Ma 
anche terra di cavalli, quei «gianetti» che somigliano tanto, nella loro indole, ai 
loro padroni72. Una parentesi questa nella narrazione, non priva di ammirazione, 
terminata la quale ci si rivolge all’Estremadura, terra d’arrivo della transuma-
nanza, come la Puglia, e terra di partenza dei conquistadores. E quindi il cuore 
della nazione: le Castiglie, vecchia e nuova,  Léon; Toledo «che ha il clero sopra 
modo honorato e il più ricco che sia nella Christianità»73. E poi ancora su verso 
la Galizia e le Asturie, territori decadenti, ombre dei fasti romani; territori non 
lontani dai Paesi Baschi ricchi di ferro, legnami e popolo «e molto, e valoroso», 
già spiccatamente geloso delle proprie tradizioni e della propria autonomia74. E 
ancora ci conduce ad ovest, verso il finis terrae. Botero addita Lisbona – confer-
mando una opinione più diffusa di quanto noi abbiamo forse percepito di quegli 
anni – come «la più popolosa città della Christianità», capitale di un paese che 
soffre però di un’anomalia, di una malattia oscura: cioè il fenomeno di una pre-
carietà storica determinata dalla sproporzione tra la vastità del raggio quasi pla-
netario dell’azione e un mediocre serbatoio demografico maschile, che spopola 
in realtà la terra d’origine, disequilibrandola con un’eccedenza  di donne sole, 
rendendo nel  respiro storico fragili i fili dell’appartenenza e dell’affermazione 
come potenza75. Botero sempre rimanendo sul registro del poblar, pur così caro 
ai contemporanei, esprime la convinzione che la penisola iberica  nel suo com-
plesso, non abbia saputo far tesoro dell’insegnamento, dei metodi vincenti della 

71 Ibidem, 10. 
72 «…Sono i Gianetti cavalli di tanta bellezza che par che la natura si compiaccia e 

s’invaghisca di formarli e di pulirli a parte quasi di sua mano. Di tanta velocità che non cedono a’ 
venti, di tanta vivacità che non si può credere l’ardir loro nelle battaglie o l’anime nelle ferite, con-
ciosiaché se ne sono visti alcuni che strascinando le budella hanno condotto i lor patroni in salvo… 
e se la natura havesse dato a i Gianetti forze uguali all’animo e alla bravura , non li mancarebbe cosa 
nissuna. Il che io dico perché sono più presto coraggiosi che forti, e più atti a brievi scaramuccie che 
a giuste giornate sono veramente molto conformi alla natura de gli Spagnuoli che si dilettano assai 
dell’apparenza e della vaghezza e sopratutto dell’attilatura e gentilezza. Conciosiaché non si può 
dipingere cavallo più attillato e gentile, o più a proposito per comparire e far mostra di se stesso». 
Ibidem, 11. 

73 Ibidem, 12.
74 Ibidem, 14.
75 Ibidem, 16.
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colonizzazione romana. Ciò, si badi bene,  non tanto nel non aver saputo «pro-
pagare se stessi e multiplicare il numero loro co’ matrimoni» quanto per una 
politica e una mentalità deficitarie nell’assecondare un’assimilazione efficace, 
basata sulla cultura istituzionale e sulla religione, e predestinata al contrario a 
scavare fossati, rivendicando puntigliosamente una diversità privilegiata76.

La seconda versione della Relatione di Spagna del 1607, riprende natu-
ralmente molti di questi temi ma in una  maniera più estesa, con la rilevante 
eccezione del regno di Portogallo che  viene qui trattato con un testo più  scarno 
e contratto del precedente. Diverso il momento storico per la società iberica, non 
fosse altro perché era scomparso con i suoi progetti il re Filippo II, e diverso 
soprattutto anche il momento esistenziale del Botero. Più informato di prima, 
fresco testimone oculare di ciò che accade, egli si dilunga nel descrivere i tratti 
antropologici degli Spagnoli, introducendo il sospetto di una dipendenza del 
centro dalla sua periferia che sola può rivitalizzare una potenza in crisi. 

Vi è, certo,  nell’aria un vago odore sulfureo e cortigiano quando Giovanni 
Botero77 caldeggia i vantaggi nell’affidare la direzione militare delle armate fili-
ppine a membri dell’alta nobiltà italiana , perché scrive «nelle guerre riescono 
meglio sotto un capo italiano che sotto uno della natione: e perché un sì fatto 
capo, aggiungendo alla fermezza spagnola nell’esequire prontezza dell’ingegno 
e del discorso e varietà di partiti, forma un temperamento di perfetta militia»78. 
Vi è però anche la constatazione di come la «maninconia» che «è un humor 
tenace e viscoso», tipico degli spagnoli, li abbia resi eccessivamente autorefe-
renziali, senza arte «né di risparmio né di acquisto»; la «lentezza nell’operare», 
«l’aversione dalle novità e la scarsità de’ partiti»79, il «punto» che nella politica 
«come si è visto a’ tempi nostri nell’imprese d’Inghilterra e di Algier» appro-
dano «nel niente»80, sono tutte cose che rendono la progettualità monarchica 
incapace di  interpretare le modificazioni in corso nell’Europa e di correggere 
la rotta della già logora pax hispanica. Non è casuale che vi siano alcune digre-
ssioni, rispetto alla prima versione, in cui l’accento viene posto sulle situazioni 
che più potevano insinuare  un giudizio sulla precarietà della monarchia di Fili-

76 Ibidem, 17 s.
77 Giovanni Botero  nell’agosto del 1606 era appena rientrato a Torino ed era stato riaccolto 

nelle grazie di Carlo Emanuele di Savoia. Il quale era guardato con crescente sospetto, a ragione, 
dagli Spagnoli, che avevano pensato di cautelarsi trattenendo come ostaggi i figli e il loro precettore 
alla corte di Madrid. Del resto, stava effettivamente  maturando un orientamento favorevole ad un 
avvicinamento alla Francia negli ambienti sabaudi. Cfr. BARCIA, cit., 385-393.

78 BOTERO, Relatione di Spagna, cit., 2.
79 Ibidem, 2.
80 Ibidem, 3.
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ppo III: dai reiterati accenti sulle insofferenze catalane ove «il governo passa 
con molta libertà» oppure dalla sottolineatura dei progressi economici e militari 
riscontrabili nelle sue città, a cominciare da Barcellona81; o l’insistenza sul già 
ricordato «regno» di Valencia, i cui cittadini «si dilettano anche molto degli 
studii curiosi e gentili, onde fioriscono molto l’astrologia e le lettere humane», 
e nello stesso tempo «difendono con gran gelosia i loro privilegi e la riputatione 
della loro città, che in forma quasi di republica, sotto l’ombra del re catolico si 
governa»82. 

Cambiando e modificando il suo registro Giovanni Botero torna ancora 
sulla realtà iberica in una quinta parte delle sue Relazioni che, rimasta a lungo 
manoscritta e composta anch’essa dopo la ricordata triennale esperienza  
madrilena al seguito dei tre figli del duca di Savoia, venne pubblicata soltanto 
nell’ultimo scorcio del XIX secolo83. Non è cosa di poco conto. Si tratta di 
un’ulteriore versione destinata ad essere oscurata da quella appena sopra ana-
lizzata, e tenuta, per volontà stessa dell’autore, lontana dai torchi. Proprio per 
questo essa stimola la curiosità, inguaribile difetto (o virtù) di chi fa il nostro 
mestiere, pur nella piena coscienza degli interrogativi irrisolti che possono stare 
dietro la rinuncia alla pubblicazione.

Particolarmente degno di nota è il fatto che, come affermato nella dedica 
a Carlo Emanuele di Savoia, espliciti senza mezzi termini l’utilità di affrontare 
la narrazione dei contesti  più significativi degli ultimi trent’anni; e manifesti 
una dichiarata intenzione di voler istituire un nesso più stretto tra passato e pre-
sente nel proporre una scelta di «Relazioni» paradigmatiche della contempo-
raneità84. Esempi in cui sia evidente «l’alteratione o per accrescimento o per 
diminutione, o per miglioramento notabile degli Stati, perché quivi si vede quel 
che nell’amministratione delle cose la prudenza e ‘l valore d’huomini, o in pace 
o in guerra eccellenti, vaglia; e quanto de gli accidenti impensati, che hora alla 

81 Ibidem, 5.
82 Ibidem, 12.
83 Carlo GIODA, La vita e le opere di Giovanni Botero, III, Milano 1895, 36-327 (in parti-

colare 32-52 dedicate al Portogallo; e 100-107 dedicate alla Spagna).
84 «…Non di meno molto più commendabile mi pare l’illustrare i tempi presenti che i pas-

sati, perché i successi dell’età nostra hanno assai più del dilettevole, per la loro novità, che quei de 
i tempi passati, tante volte scritti e in diverse lingue espressi: sì perché la prudenza molto più con la 
esperienza delle cose moderne che con quella delle antiche si affina, perché le moderne ti rappre-
sentano quel che passa oggidì per il mondo; l’antiche quel ch’è passato. E sebene da gli accidenti 
trascorsi si può far giudizio de i presenti, nondimeno molto più sicuro sarà il giudizio fondato su quel 
che tu vedi e che tocchi…e al presente a scrivere la quinta parte mi son mosso, nella quale…io ho 
dato una scorsa a tutto il mondo; et in esso le alterationi degli Stati che da trenta o poco più anni in 
qua sono avvenute e le loro cagioni compreso e notato…», cfr., ibidem, 36-37.

85 Ibidem, 38
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provvidenza, hora alla virtù, per occulti giuditij di Dio s’attraversano, sia il 
potere»85. Tra questi, in una versione decisamente più orientata verso un giudi-
zio politico rispetto alle sue prove letterarie del passato, in apertura vi si trova 
proprio il Portogallo. Motivando questa sua risoluzione con il convincimento 
che l’annessione del regno di Portogallo da parte del regno di Castiglia fosse 
effettivamente una delle vicende più cruciali della contemporaneità europea. 

La valutazione dell’irresponsabilità del re del Sebastiano nell’intraprendere 
l’impresa d’Africa è senza appello: per la difficoltà evidente dello sforzo logistico 
assolutamente sproporzionato rispetto alle risorse della nazione e all’estraneità 
dell’obiettivo, giustificato con la lotta per la difesa della fede, rispetto alle 
urgenze europee che avrebbero richiesto un eguale impegno verso il consolida-
mento dell’espansione missionaria o, tutt’al più, verso  il mondo «heretico» e 
riformato, «più nimico della Chiesa di Dio che l’infedele»86. Altresì, l’accento 
viene posto sull’inadeguatezza della preparazione militare e del ricorso obbligato 
a milizie mercenarie e insieme sulla scarsa capacità politica nel creare consensi 
e alleanze nel mondo cattolico. Ragioni dipanate accuratamente dal Botero, in 
cui è facile riconoscere le motivazioni avanzate dagli ambienti gesuiti gravitanti 
intorno alla corte di Sebastiano che, dopo aver influenzato e sollecitato la per-
sonalità del re nella lotta contro i nemici della cristianità, non riuscirono a ben 
governarne le sue smodate ambizioni. 

E’ un paese attonito e disorientato quello che si avventura verso il breve 
regno di Enrico, il vecchio cardinale, che chiede consiglio a Carlo Borromeo 
sulla liceità di prendere moglie: un parere a cui peraltro lo stesso Botero – come 
egli stesso ci ricorda – fu chiamato dallo stesso arcivescovo di Milano ad offrire 
una qualificata consulenza87. La descrizione della rapidità dell’annessione spag-
nola e della relativa facilità della campagna di Filippo II, ricondotta come tutta 
la relazione ad un disegno punitivo della divinità nei confronti della scarsa lun-
gimiranza di un giovane sovrano cattolico, si conclude con una constatazione 
amara sul destino dei portoghesi. Egli scrive in chiusura proponendo una visione 
problematica del nuovo assetto iberico: «…Se questa aggiunta sia stata utile 
alla Spagna o alla Christianità è cosa molto disputabile. Al sicuro, i Portog-
hesi hanno guadagnato poco: anzi perduto qualche parte del traffico d’Etiopia 
e d’Asia, con un numero incredibile di vascelli e di mercantie, tolte loro da i 
nimici del Re Catolico perché, dove stando prima neutrali per tutto quietamente 
negotiavano e all’imprese loro felicemente attendevano, doppo cotale unione 

86 Ibidem, 40.
87 Ibidem, 51
88 Ibidem, 52.
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89 Ibidem, 105.
90 Ibidem, 106.

sono restati come sudditi del Re Catolico, esposti ai colpi e alle traversie di tutti 
i nimici di lui»88. 

Il bilancio è quello dunque dell’effetto di una crisi che produce una 
«deminutione» a cui contrapporre una «alteratione» altrettanto paradigmatica 
nella Spagna. Qui il centro dell’attenzione viene spostato sulla cacciata dei 
moriscos. Botero, che riconosce come sua fonte il governatore di Milano Juan 
de Velasco, apre squarci pesanti sugli effetti di tale iniziativa. Sia per la sorte 
degli espulsi sopravvissuti che faticano a trovare una collocazione in un mondo 
a loro ostile, che per il bilancio da tirare circa la congiuntura storica nella quale si 
trovava la penisola iberica. Da un lato i moriscos si trovano a perdere un’identità 
per cui vennero rifiutati persino dal mondo arabo e islamico, a cui facevano 
illusoriamente riferimento, che finì per giudicarli «come gente che non erano 
né Mori, né Turchi, né Giudei, né Christiani, né Gentili» accelerando così una 
diaspora tragica e indefinita di senza patria «che non si sa ove si sien fermati»89. 
Dall’altro, Botero delinea la nuova configurazione tendenziale della Spagna nel 
primo decennio del Seicento che verrà ripetutamente ripresa e riaffermata, si 
può dire sino ai giorni nostri. Egli preconizza un destino storico della peni-
sola iberica, apparentemente uno dei regni più potenti, ma che ha in sé un’altra 
contraddizione insanabile e forse inconfessabile. La cacciata dei moriscos, suc-
cessiva a quella degli ebrei avvenuta più di un secolo prima, se all’apparenza 
ha risolto un problema gravissimo interno ha in realtà privato il regno «di un 
numero grandissimo di sudditi, intenditissimi dell’agricoltura» e ha perduto 
una porzione essenziale di se stessa. L’immagine è quella del depauperamento 
demografico e di competenze che fa della Spagna «un banco d’infinita uscita di 
popolo e di nessuna entrata»90. La conclusione si ammanta di tecnicismo e di 
raccomandazioni per supplire al paradosso di un regno aumentato certamente 
in «terre», con l’occupazione del Portogallo, ma con l’incapacità di operare 
una politica di sostituzione delle risorse umane, svanite a causa delle iniziative 
funzionali alla definitiva soluzione della diversità confessionale che proveniva 
dall’eredità medievale e protomoderna della penisola iberica. E soprattutto non 
rimpiazzate.

In conclusione, ritornando per un momento da dove siamo partiti, mi 
pare siano identificabili alcuni tracciati che uniscono, in questa fase della vita 
della Compagnia, le vicissitudini dei gesuiti italiani e iberici. Le affinità inte-
llettuali così gravide di conseguenze nella configurazione dell’universo mentale 
gesuita, una certa comunione d’intenti negli attori della straordinaria epopea 
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91 «…E perché l’ingegno humano dalla hipothesi passa facilmente alla thesi e dalla parte 
al tutto, alli dì passati io mi risolsi di fare un discorso universale, nel quale il numero de’ Cristiani 
e delle altre genti, sparse su la faccia della terra, così alla grossa dimostrassi. Impresa difficile 
e d’infinita consideratione, e più tosto temeraria che ardita…Hor qui io anderò discorrendo per 
l’Europa, per l’Asia, per l’Africa, per l’America. E doppo che si sarà visto di qual natione sia mag-
giore il numero in ciascuna delle sudette quattro parti, dimostrarò qual sia assolutamente maggiore 
e poi quale a quello più si appressi..». G. BOTERO, Del numero de i Cristiani e delle altre nationi, 
quanto spetta alla religione, per l’Universo, in GIODA, cit., 276.

della Compagnia, appaiono in uno scenario dalle dimensioni dilatate e impres-
sionanti. In particolare, Maffei insiste più sul mondo coloniale, sui fondamenti 
parenetici delle missioni (e talvolta sugli errori di gestione), facendo trasparire 
di tanto in tanto un certo relativismo, soprattutto rispetto ai contesti indiani e 
asiatici, che potrebbe essere forse indotto dalle prime relazioni provenienti da 
quella parte del mondo, prossima peraltro a divenire il teatro della lunga disputa 
sui «riti cinesi» e sui «riti malabarici».

Giovanni Botero, per parte sua, ebbe sempre un rapporto ambivalente 
con la Compagnia di Gesù che si manifestò, come si è detto,  in diversi momenti 
della sua esistenza. Non di rado nella vita e nelle opere si registra una dose di 
mimetismo. Nelle «Relationi» mi pare tenti un’applicazione sui generis, non 
senza insufficienze e ingenuità, di porzioni della «Ratio studiorum», cercando 
di elevare la geografia antropologica a strumento decisivo, a disciplina auto-
noma nella formazione e nell’informazione, per fornire una base descrittiva, il 
più possibile convincente, ad una specie di world watching riferito allo stato di 
salute della religione e delle confessioni91. Proprio lui aveva, del resto, teoriz-
zato ed esplicitato la naturale sintonia tra Italia e penisola iberica, ancorata su 
un saldo retroterra cattolico, nell’apprezzare le straordinarie opportunità offerte 
dall’evangelizzazione di mondi «alieni», dove recuperare quanto compromesso 
nel continente europeo dalle drammatiche lacerazioni confessionali cinquecen-
tesche. Egli faceva propria, argomentandola in modo serrato, un’opinione non 
sgradita a qualificati ambienti romani, quando sosteneva che «…Nissuno si deve 
meravigliare che la più parte de gli huomini resti nelle tenebre dell’infedeltà 
sepolta, perché questa è cosa che sempre è stata…Nel che, cosa degna di gran 
consideratione mi pare che Dio onnipotente habbia fatto solo a’ principi catolici 
gratia di tentare inaudite navigazioni, di scuoprire terre incognite all’antichità e 
un Mondo nuovo, e in quello, per mezo della predicatione de’ ministri catolici, 
preconizar l’Evangelio e piantar la fede e inalberar lo stendardo trionfale della 
Croce…E che sebene gli inventori dell’empietà hanno dalla diritta via molti 
milioni d’anime nell’Alemagna, Inghilterra, Scotia, Danimarca, Svezzia e in 
altre parti divertito, nondimeno Dio ha cotal danno, con lo scoprimento di un 
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Mondo nuovo e con la conversione d’infiniti Gentili nei continenti dell’India e 
nelle isole dell’Oceano orientale, rifatto. Sì che il Cristianesimo è hoggi più glo-
rioso e l’autorità della Chiesa romana, fontana della dottrina catolica e maestra 
di buoni costumi, più rispettata e riverita che per il passato…»92.

Un universo, tuttavia, in cui il cattolicesimo romano non era più mag-
gioranza93 e con uno dei suoi pilastri, la monarchia iberica, in chiaro affanno. 
Botero, sebbene non fosse più legato alla Compagnia di Gesù da tempo, si tro-
vava d’accordo in questo con le «spesse» opinioni del suo antico compagno del 
Collegio romano, Roberto Bellarmino. Ma, più di ogni altra cosa, egli ci appare 
come la conferma vivente di quanto una formazione intellettuale, una volta plas-
mata nelle istituzioni educative gesuite, fosse impossibile da dimenticare. 

92  Ibidem, 326-327.
93 Alla fine dell’analisi del continente europeo Botero infatti scrive con tono lapidario:«…

Hor sommando ogni cosa bisogna dire che gli heretici in Europa sono assai di più che i catolici…». 
Ibidem, 285.
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From the time of its founding, the Society of Jesus was unusually open to 
men of all nations and lineages. The Society retained its inclusive ethos through-
out Ignatius’s life and the lives of his two immediate successors, Diego Laínez 
and Francisco de Borja. This ethos came under threat, however, with the death 
of Borja. Prejudices that were latent under the first three Generals began to be 
openly expressed within the Society following the election of Everard Mercu-
rian in 1573. It was to combat the disunity that threatened the Society that Anto-
nio Possevino (1533-1611) wrote a long memorial to Mercurian in 15761. 

Possevino was born in Mantua and was almost certainly of Jewish 
descent2. From 1573 to 1576 he served as secretary to Mercurian, about whom 
he wrote a laudatory biography3. Possevino’s memorial to Mercurian has no title 

1 Archivum Romanum Societatis Iesu, Cong. 20/B, ff. 206-212 (hereafter Memorial). The 
manuscript, an apograph, has not been published. 

2 No modern biography of Possevino exists. The most important scholarship on Possevino 
has been done by Fr. John Patrick DONNELLY, S.J. For an analysis of Possevino’s family back-
ground and of some of his principal writings on Jews and New Christians, see J. P. DONNELLY, 
“Antonio Possevino and Jesuits of Jewish Ancestry,” in Archivum Historicum Societatis Iesu 55 
(1986) 3-31. Possevino was an accomplished and prolific writer (best known for his Bibliotheca 
Selecta [Rome, 1593]), and performed a series of diplomatic missions in the papal service. See 
J. P. DONNELLY, Antonio Possevino as Papal Mediator between Emperor Rudolf II and King Ste-
phan Báthory,” in Archivum Historicum Societatis Iesu 69 (2000) 3-56; and J. P. DONNELLY, 
323-349. 

3 See J. P. DONNELLY, “Antonio Possevino: From Secretary to Papal Legate in Sweden,” 
in Thomas McCoog, ed., The Mercurian Project: Forming Jesuit Culture, 1573-1580 (Rome: Insti-
tutum Historicum Societatis Iesu, and St. Louis: The Institute of Jesuit Sources, 2004), 323.
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or date4. Its stated purpose was to urge Mercurian to write a “letter of unity” (let-
tera di unione) that would call attention to the growing divisions within the Soci-
ety and demand that those who foment these divisions desist from doing so.

The memorial is a hybrid text: part personal letter, part learned exegesis, 
part polemic, part exhortation. It begins in the middle of a thought, as if this 
were the continuation rather than the beginning of Possevino’s appeal to Mer-
curian, and perhaps the continuation of a conversation. Moreover, the memorial 
is written in code. It is directed, especially in its opening section, against an 
unnamed opponent whom Possevino calls “N.” The identity of “N” has never 
been determined with certainty, but evidence in the text suggests that he was 
Benedetto Palmio, an Italian Jesuit who had been Possevino’s mentor but whom 
Possevino describes as an inveterate enemy of the New Christians5. 

Explicitly, Possevino’s memorial is about nationalism, and, more specifi-
cally, about rivalries between Spanish and Portuguese Jesuits. Within his discus-
sion of this theme Possevino analyzes the problem of lineage, but at no point 
in the document does he make explicit reference to New Christians. Instead, 
Possevino writes of “tale persone” or “simile materia,” and makes a series of 
similarly ambiguous references to the conflict over lineage6. To understand the 
memorial it is necessary to examine the context in which Possevino wrote and 
to draw as clear distinctions as possible between his overlapping analyses of 
divisions based on national origin and lineage. 

The Spanish-Portuguese rivalry within the Society grew out of the emer-
gence of national identities on the Iberian peninsula (discernible in Portugal as 
early as the fourteenth century) and out of the linguistic and political differences 
that helped to define these identities. Discrimination against New Christians was 
rooted in the long history of Jewish-Christian relations in the Iberian world and 
in the tensions produced by the conversion to Christianity of many in the Jew-
ish communities of Spain and Portugal during the course of the fourteenth and 
fifteenth centuries. 

Ignatius of Loyola affirmed his sense of filial attachment to the Jewish 
people, and, in opposition to the prevailing ethos of his day, insisted that the 
Society never discriminate on the basis of lineage7. The general nature of the 

4 The date of composition can be inferred from the fact that the memorial was written shor-
tly after the 1576 meeting in Rome of the procurators of the Spanish assistancy. See Antonio Astrain, 
Historia de la Compañia de Jésus en la Assistencia de España (seven vols., Madrid, 1909) III, 8.

5 Ibid.
6 Memorial, 208v.-209r, 211r.
7 See James W. Reites, St. Ignatius of Loyola and the Jews, in Studies in the Spirituality of 

Jesuits 13/4 (1981).
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animus against New Christians within the Society was summarized by the Por-
tuguese Jesuit Manuel Rodrigues (a figure to whom Possevino refers frequently 
in the memorial), in a treatise Rodrigues wrote to promote the exclusion of New 
Christians from admission to the Society, even if they were known as faithful 
Christians.

Although we may know all these men to be Christians and to be constant in the 
faith, surely the Society should hold them at a distance because of their character, 
for they stand opposed to the purity of true religion. They are children of this 
breed, enemies of the cross of Christ, restless, scheming, men who humble others 
that they themselves might be exalted. They seek the highest offices and wish to 
be called “rabbi”8.

A public effort to curtail New Christian influence within the Society was 
made for the first time immediately following the death of Borja. At that time, a 
small group of electors, most of whom were Portuguese, succeeded in convinc-
ing Pope Gregory XIII (1572-1585) to decree that Borja’s successor not be a 
Spaniard. Here Possevino’s complex interweaving of his analysis of national 
rivalries and anti-New Christian prejudice comes into view – albeit in a shadowy 
way – for the first time. The natural successor to Borja was Juan de Polanco, one 
of the early companions of Ignatius and a New Christian. The opponents of the 
New Christians could not state explicitly that their opposition to Polanco was 
rooted primarily in his Jewish descent. They could and did argue, however, that 
after three successive Spanish generals, it was time for a change. Although the 
papal order was eventually rescinded in order to permit a nominally free elec-
tion of the successor to Borja, the actions of the dissidents caused consternation 
within the Society and set the stage for the more bitter confrontations that were 
to come. Possevino’s memorial is the first Jesuit text following the 1573 election 
debacle in which the New Christian debate is taken up in a systematic way. 

Evidence about the immediate context in which Possevino’s memo-
rial was written is found in his opening reference to the conversations that the 
Spanish procurators had with Mercurian before they returned to Spain. During 
their meetings in Rome, the procurators had protested the machinations that sur-
rounded the election of the General three years earlier. Possevino states that the 

8 “De baptizatis ex progenie Judaeorum” (1593), Archivum Romanum Societatis Iesu, Inst. 
186e, f. 337v, quoted in Francisco de Borja Medina, “Ignacio de Loyola y la ‘limpieza de sangre,’” 
in Juan Plazaola, ed., Ignacio de Loyola y su tiempo (Bilbao: Mensagero, 1992) 586. 
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procurators were satisfied with Mercurian’s assurance that the effort to exclude 
Spanish candidates would not be repeated.

Implicit in Possevino’s memorial is his understanding that Mercurian did 
not want to write the proposed letter of unity because it would reopen wounds 
caused by the Spanish-Portuguese rivalry over the Generalate and other issues. 
But Possevino is interested in discussing those very problems – nation and line-
age – which the Spanish procurators had thought were not going to be a continu-
ing issue within the Society and about which “N” and others were stirring up 
animosities that most Jesuits thought needed to be avoided.

It was evident, and known to almost everyone in the Society and to the most 
important men of this court, that that person [N] was an adversary not of a few 
men but of an entire nation, and that this opposition needed to be totally uproo-
ted…for if a remedy had not been introduced it could have caused an irremedia-
ble schism in the Society9.

The prejudice to which Possevino refers could have caused a schism if 
unnamed Jesuits – most notably Mercurian, working with Possevino’s guidance 
– had not intervened to provide a remedy. Gradually, however, it became appar-
ent that the divisions within the Society were deeper and more intractable than 
they were previously perceived to have been. Out of this understanding came the 
need to address the problem at its roots by means of a letter of unity that would 
clarify the question of nation and lineage within the Society and ensure that the 
Spanish Jesuits would understand all aspects of their dealings with the Curia and 
remain persuaded that future elections would be transparent. Possevino suggests 
that it is Mercurian’s sound judgment that has been most instrumental in check-
ing the spread of the venom that “N” seeks to spread in Spain. Possevino states 
his case unequivocally: Spanish Jesuits are faithful servants of the Society, and 
attacks on them constitute “the greatest obstacle before God that our order might 
face in these times.” 

Calling attention to Mercurian’s personal history concerning the question 
of Jesuit unity, Possevino notes that before becoming General, Mercurian had 
prayed for unity at the third General Congregation, and had always sought to 
promote this unity, “and to bring nations together, and…finally, by divine grace, 
[Mercurian] felt no special love either for his own or for any other nation”10. 
Possevino argues that opponents of the Spanish Jesuits were driven by human 

9 Memorial, 206r. 
10 Memorial, 206v. 
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passions rather than by divine providence, which has guided the thoughts and 
actions of Ignatius and all his successors as General to this point. To be faithful 
to the letter and spirit of the Society’s Institute, Mercurian must write the pro-
posed letter of unity.

 The Spanish Jesuits themselves had asked Possevino to arrange for 
what he now calls (for the first and only time in the memorial) a letter of edifica-
tion. The issues to be addressed were suggested to him, Possevino claims, by 
Jesuits from “diverse places.” He thus portrays himself as being a mere spokes-
man for Spaniards who wanted to avoid conflicts over national origin by circu-
lating a letter from Mercurian. Possevino adds:

I believe that the aforementioned letter will be of universal consolation, that it 
will edify everyone, and that it will show that in the heart of [Mercurian] there 
is no other spirit than that of Father Ignatius and the other Generals, and it will 
remove every threatening notion from the World. And so I hope that [the letter] 
will serve to ensure that the hearts of the Society allow themselves to be governed 
by the paternal providence of Your Paternity, without seeking evasive human 
remedies, as some men (driven by their passions) have sought, not without nota-
ble damage to fraternal charity11.

Obedience was a constant problem in the Society from the time of its 
founding, and would become an increasingly important source of conflict in 
the 1580s and 1590s, especially on the Iberian peninsula, where the so-called 
“inquietos” made a sustained bid for greater independence from the Jesuit Curia 
in Rome. Possevino notes that Mercurian has many times observed, verbally 
and in writing, that obedience must be rooted in the example set by the Jesuit 
hierarchy. 

Whoever wants subordinates to be under the authority of their superiors must 
ensure that the superiors know and seek and possess the ability to care for their 
charges…From this I infer that by divine grace the same precept applies to Your 
Paternity, if it is resolved that you shall make known your spirit a little more 
clearly12.

Possevino underscores the fact that he is asking Mercurian simply to 
make more explicit an ethos of unity that Mercurian has always sought to 
encourage within the Society. Possevino then offers a brief summary of the han-

11 Memorial, 207r. 
12 Memorial, 207r.
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dling of the Spanish problem at the time of the meeting of the procurators and 
argues – employing the opaque language that is characteristic of the memorial 
– that the procurators, like Possevino himself, seek unity, and that they thought 
on their departure from Rome that the problem of divisive nationalism within 
the Society had been resolved13.

Following the argument from Jesuit tradition, Possevino turns to an argu-
ment to which he assigns even greater importance in making his case for a let-
ter of unity: the need to avoid the perception that Mercurian and the rest of the 
Jesuit hierarchy are afraid of addressing directly the growing divisions within 
the Society. Possevino’s first line of attack is that “it is the mark of the wise 
man to change his opinion for the better,” and that, furthermore, Mercurian had 
resolved to counter the divisive words that “N” had addressed to the Spanish 
procurators14. Here Possevino links his opening appeal to the Ignatian tradition 
of unity to his argument against fear. He affirms that whether one looks to the 
Constitutions, or to “the example of past Father Generals,” or finally to 

the disposition of Divine Providence manifested in Sacred Scripture, one cannot 
see how this fear can be born within a Society whose Institute should be distin-
guished by the blood that is found in its freedom, and in the fact that it permits no 
preference for lineage, or for human concerns, which are vestiges of paganism, or 
for its own honor, such as not allowing oneself to be touched by others or to greet 
them, as is the custom of some infidels about whom Father Alessandro Valignano 
has recently written to Your Paternity15.

This passage constitutes one of the most powerful critiques of the concept 
of purity of blood to be found in the vast literature – contemporary and modern 
– on this subject. Moreover, Possevino here for the first time links debates about 
nation and lineage to debates about the Jesuit missionary enterprise. Illustrious 
lineage depends on Jesuit ideals, not on blood. Possevino’s argument brings 
together all the diverse strands of Jesuit opposition to the idea of purity of blood, 
from Scripture, to the Ignatian tradition, to the ongoing development of Jesuit 
pastoral ideals, and finally to the common humanity and intelligence of his 
contemporaries in the Society. The importance of the missionary experience to 
this argument cannot be overstated. Alessandro Valignano will figure through-
out Possevino’s exposition, and Possevino will return specifically to the notion 

13 Memorial, 207r. 
14 No written record exists of what exactly Palmio – if he was indeed “N” – said in addres-

sing the procurators.
15 Memorial, 207r. 



 Nation, Lineage, and Jesuit Unity 549

– powerfully advanced by Valignano in Asia – that conflicts over nation and 
lineage constitute a pagan survival that must be expunged from the Society. Pos-
sevino then affirms his belief that such conflicts will be resolved by prophetic 
action (especially action by Mercurian) and by divine grace in the context of the 
larger progress of the Society and of the church.

Possevino now provides a detailed survey of the pastoral ideals and prac-
tices of the first Jesuits. Perhaps the most striking characteristic of this survey 
is his portrayal of Ignatius as someone who had the courage to fight against 
some of the prevailing orthodoxies of his day in order to establish the Soci-
ety and strengthen the universal church. Possevino notes that Ignatius was an 
outsider in Rome, that he was at one point in trouble with the Inquisition, and 
that he founded the Society “amidst difficulties that were insurmountable by 
human means,” relying instead on divine providence. The first manifestation of 
the workings of divine providence to which Possevino calls attention is the fact 
that Ignatius

felt that the spirit of God did not make distinctions between people, and that he 
[Ignatius] believed more in Jesus Christ than in worldly caution…and this remai-
ned stamped on the souls of the Society, and he shaped the Society in such a way 
that nothing moved him to alter it, knowing that “What God has joined together, 
let no one separate”16.

Turning his attention to Ignatius’s successor, Possevino offers a moving 
tribute to Diego Laínez, in which Possevino’s preoccupation with the question 
of lineage is implicit. Laínez, a New Christian, was someone in whom Igna-
tius had complete trust, “without that fear” which, Possevino says, plagues the 
Jesuit hierarchy in his own day. New Christians of the first generation following 
the mass conversions of 1492 served in the highest offices, both religious and 
secular, in Spain and elsewhere, and despite their well-known Jewish heritage 
– Laínez, for example, was a first-generation Christian – Possevino asserts that 
no one questioned the effectiveness of their ministry. 

Just as the first Jesuits were a diverse group in terms of national origin 
and lineage, so the Society must remain diverse “that it may be a likeness of that 
first Society to which God gave so many gifts.” The Jesuits had always viewed 

16 “quos Deus coniungit homo non separet” (Mt 19.06), Ibid. On conflicting Jesuit claims 
about Ignatius’s views on Jews and New Christians, see Borja Medina, op. cit., and Borja Medina, 
“Ignacio de Loyola y los judíos,” in Anuario del Instituto Ignacio de Loyola, no. 4 (San Sebastián: 
Universidad de Deusto, 1997) 37-63. 
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themselves as heirs to the legacy of the first apostles. Nowhere in Possevino’s 
memorial is this idea – and the dire consequences of abandoning the inclusive 
ethos of the primitive church – more powerfully articulated. Once again, Pos-
sevino calls attention to the legacy of the first three Generals, for whom “Divine 
Providence prepared…an example of the kinds of stones with which the Society 
should be constructed”17. 

The Society had existed for less than forty years, yet the sense in Posse-
vino’s memorial is of a chasm between the founding generation and the present 
one. The idea that the Society has fallen away from the purer ideals and practices 
of previous generations is a constant in Jesuit pastoral thought. And it is pre-
cisely at this point in the memorial, as he turns to the generalate of Francisco de 
Borja, that Possevino advances what amounts to a direct criticism of Mercurian. 
The criticism reflects the tension in the memorial between Possevino’s hopeful 
appeal to Mercurian’s judgment only a few paragraphs before, and his apprehen-
sion about the strength of Mercurian’s character, especially in comparison with 
that of Borja, his immediate predecessor. Borja, like Ignatius and Laínez, was a 
man of deep convictions who had served in the court of Charles V and possessed 
a thoroughgoing knowledge of religion and politics in Spain. Possevino point-
edly affirms that Borja never compromised his own pastoral ideals or those of 
the Society, as Mercurian risks doing, by permitting discrimination of any kind 
within the Society. 

 Possevino’s survey of the history of the Society through the generalate 
of Borja concludes with his recollection that some years earlier an Assistant 
in the Curia under Borja – presumably Mercurian himself – had come to Pos-
sevino to lament the gossip that was circulating within the Society concerning 
Borja’s shortcomings as an administrator, and particularly concerning Borja’s 
acceptance of the many colleges that had saddled the Society with financial 
obligations that it could not meet. Mercurian had, in fact, contributed to the 
“murmuratione” about Borja. Reflecting on the conflicts within the Society dur-
ing this period, Possevino states that the problems that his unnamed companion 
correctly foresaw would result from the overextension of the Society were as 
nothing in comparison with the problems that conflicts over nation and lineage 
threaten to introduce now. 

Possevino again insists that distinctions be made on the basis of sins 
(per pecatti) rather than lineage. It is in the context of this exploration of the 
implications of sin within the Society that Possevino turns to Paul, offering the 
first of a series of far-reaching pastoral recommendations to Mercurian. Those 
who harbor hatred towards Spaniards or New Christians (or both) in their hearts, 
Possevino suggests,

17 Memorial, 208r.
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should do some spiritual exercises on charity, on loving one’s neighbor as one-
self, and on the things that were said by Saint Paul to the Corinthians in the first 
chapter, and they should then make a good general confession with any father 
who is not a Spaniard, in order to make it more transparently. And in this way it 
is to be hoped that Divine light may be infused with greater clarity than has per-
haps been seen until now, for [this light] is…”piercing until it divides soul from 
spirit…it is able to judge the thoughts and intentions of the heart”18.

In the assertion that Spanish confessors are unfit for ministry to those 
who need to confess their hatred towards their Spanish companions, we are able 
to perceive one of the central pastoral concerns underlying the memorial, for 
Possevino is insistent that confessions be made to men with whom the penitent 
can be honest.

The influence of Paul on Possevino is especially important in the con-
text of Possevino’s insistence on the efficacy of conversion and on the need 
for self-examination. Here Possevino’s preoccupation with lineage comes near 
to the surface, although, as noted above, the text never refers directly to New 
Christians. The theme of self-examination will figure prominently throughout 
Possevino’s long career of writing on the New Christian question. Paul is often 
interpreted as having been hostile to Jews and Judaism. The memorial’s argu-
ment on behalf of the New Christians may be read as a confirmation of Paul’s 
prophecy, in the lesson on the olive branch, that the Jews will be even more 
disposed to embrace Christianity than other non-Christians. Beginning with his 
reference to Corinthians and continuing throughout the rest of the memorial, 
Possevino will argue that far from being a hindrance to the Society, Jesuits of 
Jewish descent are among the Society’s most effective members. 

By way of evidence for this assertion, Possevino limits himself, at this 
point, to citing the important work of two Portuguese Jesuits (Manuel de Sá and 
Francisco Antonio) and of one Spaniard (Juan Maldonado). Later in the memo-
rial Possevino will elaborate on the contributions of New Christians to the Soci-
ety. His purpose is to advance the proposition that there are two spirits at work 
in the Society. One is God-given (here Possevino cites Ignatius’s Rules for the 
Discernment of Spirits)19. The other is produced by “schismatic spirits (dressed 

18 Memorial, 208v. Possevino’s citation (“intuetur cor, et pertingit usque ad divisionem ani-
mae ac spiritus, et discernit intentiones cordis”) is a slightly altered version of the passage from 
Heb 4.12. 

19 See Ignatius of Loyola, The Constitutions of the Society of Jesus, tr., ed. George E. Ganss, 
S.J. (St. Louis: The Institute of Jesuit Sources, 1970).
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in whatever outer skin you wish, and driven by the secular spirit of the world), 
which seek to obscure the light of the truth and of God”20.

Possevino comes close to portraying the enemies of the New Christians 
as instruments of the devil. It is his first such stark characterization of the divi-
sions within the Society. These divisions, Possevino implies, are a natural con-
sequence of the work of the devil, who sows fear (and separation) rather than 
love (and unity)21.

Possevino now provides a summary of the arguments against writing the 
letter of unity:

Now, as far as I have been able to gather, there may be three possible causes for 
the fear of writing the letter of union, namely: injury to the common good; [con-
cern for] a few men from Portugal; and [the desire] not to extend the practice of 
admitting persons who bring dishonor upon the Society22.

The implicit reference in this passage to impure blood is embedded in 
the text’s most important summary of the New Christian problem. Though Pos-
sevino’s language is opaque, his meaning is clear. His dismissive introduction 
to the list of impediments to writing the letter – ”as far as I have been able to 
gather” – calls attention to the weakness of the claims of his opponents. More 
important, Possevino’s recapitulation of the causes of fear within the Society 
contains a subtle but important rhetorical shift. With his reference to the Portu-
guese minority which forms the core of the opposition to the Jesuit New Chris-
tians (his first such reference in the text) and to his opponents’ concern with 
the Society’s honor, Possevino strengthens his argument about the true sources 
of the Society’s honor and introduces a key argument into the memorial: that 
Mercurian cannot allow the future of the Society to be influenced by the petty 
prejudices of a few disgruntled Portuguese. 

This argument will constitute an important element of Possevino’s larger 
effort to isolate opponents of the New Christians, not only in terms of their small 
numbers, but also in terms of their commitment to the spirit of the primitive 
church which the Society is meant to embody, and in terms of their fidelity to 
the Ignatian tradition, the Institute, and the Curia. Possevino pointedly returns 
here to the example of Ignatius, whom he says experienced “more pressing dif-
ficulties” concerning conflicts over nation and lineage but wished never to turn 

20 Memorial, 208v.
21 For a recent meditation on this theme, see William Sloane Coffin, Credo (Louisville, KY: 

Westminster John Knox Press, 2004). The opposite of love, Coffin writes, is not hatred but fear. 
22 Memorial, 209r. 
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away able men “or to permit that any defamatory libels be made, such as have 
been permitted to circulate both in writing and in hushed voices throughout the 
current generalate”23.

The last seven words (“in tutto il tempo di questo generalato”), which 
were added by Possevino himself to the apograph, are crucial24. They constitute 
the strongest criticism of Mercurian to be found in the memorial, and reinforce 
the periodization of the New Christian problem within the Society that has been 
implicit throughout the text. Mercurian’s generalate, in Possevino’s view, is not 
the source of the divisions that exist within the Society, but it is the generalate 
in which anti-Spanish and anti-New Christian libels have been permitted to cir-
culate widely. 

 It is at this point – the halfway point in the memorial – that Possevino’s 
concern with lineage becomes explicit, although he again stops short of using 
the term “New Christian.” Returning to a theme which he treated earlier in the 
text, Possevino provides an extensive gloss on the contributions of New Chris-
tians to the Society and gradually begins to open up the hermetic language that 
he has used to this point. Possevino asserts that 

The greatest fruits that have been gathered in Spain and in parts of the Indies have 
not been extracted without the work of such men [New Christians], and there 
are not lacking those [New Christians] in whom today there are found greater 
learning and virtue than in many others. And the mere hint or suggestion in Spain 
that such a distinction exists within the Society would be enough to remove the 
means of gathering fruit in more than half of Spain25.

The references to the New Christians in this passage and in the ones that 
follow it are unmistakable. Here Possevino displays his characteristic concern 
with both pastoral ideals and practical realities. Apart from the damage to the 
spirit of the Society that it would cause, the attempt to distinguish between Old 
Christians and New Christians is, for all intents and purposes, a practical impos-
sibility.

It is impossible to think about making this distinction in all Castile, Toledo, [and] 
Andalucía, in which Provinces alone (not counting the Indies and the Province 
of Aragon, and the Spaniards scattered in many other Provinces) there are more 
than a thousand men of the Society, and in the most important Colleges, such 

23 Memorial, 209r. 
24 J. P. DONNELLY, “Possevino and Jesuits of Jewish Ancestry,” ed. cit.
25 Memorial, 209r. 
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as Alcalá, Salamanca, Cordoba, and others where many [New Christians] are 
always entering the Society26.

The difficulty of determining family lineages with any accuracy was a 
problem with which anyone possessing even a casual knowledge of the six-
teenth-century Iberian world was familiar. Beyond pointing to the absurdity of 
trying to verify the lineages of several hundred potential New Christians among 
the Spanish Jesuits, Possevino underscores the fact that the Spanish court was 
full of New Christians, and at the highest levels. Though these men are silent 
now, he argues, 

they could one day seek to bring about some kind of harm or division within the 
Society, for there is no doubt that they would be greatly offended – if only indi-
rectly – by such a measure [lineage-based distinctions] in a Society which, while 
professing to be holy, and to model itself after Jesus its leader, could ultimately 
be complicit in harming Jesus, and be a society of the World [societas Mundi] 
rather than of Jesus27.

This passage constitutes Possevino’s first affirmation – in this document 
or anywhere else – of the fact that prejudice against New Christians will have 
practical consequences outside the Society as well as inside. Possevino’s preoc-
cupation with this prejudice remains in full view as he explains that opponents 
of the New Christians within the Society fall into three groups. 

First, there are the Jesuits whom Possevino calls “villanazzi.” These 
were men who were from poor, rural backgrounds, who were often despised by 
their colleagues from elite families, and who sought to make up through lineage 
for what they lacked in virtue and talent. In fingering these men, Possevino calls 
attention to the sharp socioeconomic divisions that existed within the Society 
during the first generations. At the same time, he calls into question the claims 
of the villanazi to purity of blood. He suggests not that they are of Jewish origin 
but that if their lineages were to be examined, “there would be found more than 
more than four things – and perhaps in their own lifetimes – which would make 
them turn silent and grow red”28. Possevino’s tone here is consistent with the 

26 Memorial, 209r. The question of new entries into the Society was an important one in 
Spain during Mercurian’s generalate, for during these seven years the Spanish provinces increased 
their numbers by forty-four percent (to 1,440 men), despite the fact that 127 Jesuits were sent to 
Mexico and Peru. See Francisco de Borja Medina, “Everard Mercurian and Spain: Some Burning 
Issues,” in Thomas McCoog, ed., The Mercurian Project, op. cit., 960. 

27 Memorial, 209rv. 
28 Memorial, 209v. 
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increasingly emotional – and at times intemperate – character of the language of 
the second half of the memorial.

The second group of Jesuits who oppose the New Christians are those 
men – for the most part Portuguese – who show signs of overweening ambition 
(because they feel themselves to have been deprived of offices in the Society on 
which their honor depends), or who reject the “eternal wisdom” of the Society 
concerning the unity of all men29. Possevino’s attack on these men provides 
another powerful example of the Pauline orientation of the memorial. Using bold 
strokes, Possevino declares that those among his colleagues who reject Paul’s 
affirmation that “there is no distinction between Jew and Greek” are question-
ing – ”perhaps inadvertently” – the efficacy of baptism, and “are creating a new 
species of Cathars”30. The qualification is striking, for it leaves open the possi-
bility that the questioning was not inadvertent. In an apparent acknowledgement 
of the vehemence of his own language, Possevino concludes by stating – in 
Latin, a language that he generally employs only for references to Scripture and 
the church fathers – that he had not planned to issue this warning, and that he 
doesn’t know how much good it will do. He seems to sense that he needs to do 
all he can to lend increased authority to his accusation. 

The third group of opponents of the New Christians, and for Possevino’s 
purposes the least important, consists of men who simply lack humility. These 
are men whom Possevino says Mercurian has frequently criticized. Here Posse-
vino once again singles out the Portuguese and brings his pastoral concerns to 
bear both on the Portuguese and on Mercurian. He believes that the blindness of 
the Portuguese concerning their pernicious attitude towards New Christians has 
specific causes, and that Merucian is ideally suited to correcting the Portuguese 
on this matter. 

The broad context for Possevino’s preoccupation with the Portuguese 
is his view of Mercurian as a man who lacks resolve and needs to be firmly 
prodded to stop acceding to the demands of a group of men who Possevino 
insists are in the minority even among the Portuguese themselves. The specific 
context is the abject apology of Mercurian to the Portuguese ambassador in 
Rome for having recently allowed the Jesuit New Christian Manuel de Sá to pre-
ach in the Chiesa di San Antonio dei Portoghesi in Rome. The apology appears 

29 The Portuguese province contained a large number of Jesuits who were from noble fami-
lies.

30 Memorial, 209v. 
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to have been delivered at the request of Pedro Fonseca, the Portuguese Assistant, 
who intervened on behalf of the ambassador.

Possevino goes out of his way to explain and excuse the animus of some 
Portuguese towards the New Christians. The most notable example of this is his 
explanation of the transformation of Manuel Rodrigues, who was first an ally 
of the New Christians but became one of their most bitter opponents within the 
Society. Possevino states that the transformation was a result of Rodrigues’s 
decision “to accommodate himself to the disposition he had discovered to exist 
in N,” even though all the “best Fathers” reject any distinctions based on line-
age and understand that those who make such distinctions are driven by “mere 
passion”31. Possevino then contrasts Rodrigues’s actions with the principled 
response of Anton Wink, who told Possevino that he did not wish to serve in 
the position of Jesuit Visitor in Germany because of the New Christian question, 
and that 

Perhaps Our Lord God wished that one who is righteous of heart and loves all 
men according to the spirit of Father Ignatius should not bring upon his soul 
the sin of being the instrument of any division or (to state it better) exclusion in 
Germany32. 

The support of Wink was especially important for Possevino because 
Wink had known Ignatius. Moreover, by invoking Wink, Possevino sought to 
disabuse Mercurian of the notion that the New Christian problem was confined 
to Spain and Portugal. 

The most egregious sin for which Possevino holds the Portuguese to 
account is their effort to prevent the election of Polanco as Father General at the 
third General Congregation, after the death of Borja. Here Possevino returns to 
the conversational tone with which he opened the memorial. 

But coming closer to the particulars of the matter of Portugal. First, it is a most 
certain premise, that ancient enmity and disunity of souls has existed between 
some of these men and the Castilians, and that NNN [some unnamed Portuguese] 
could not abide (whether due to their honor, or some other reason) that any gover-
nment be in the hands of these Spaniards33.

31 Memorial, 210r. Possevino specifically cites Rodrigues’s previously warm relations with 
Fr. Alfonso Cipriano, a Jesuit New Christian who taught at Coimbra. 

32 Memorial, 210r. 
33 Memorial, 210r.
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Possevino rarely makes such explicit reference to the Spanish-Portu-
guese rivalry. Again, aware of his strong language, he is careful to emphasize 
the historicity of his account by citing the letters of the Jesuits who have been 
in the middle of the conflict over nationality, or lineage, or both in connection 
with the missions in Asia. These include not only Rodrigues and Valignano but 
also Leão Henriques, Alessandro Reggio, and Bernardino Ferrari. The Italians 
are almost always found on the side of moderation and good sense, while the 
Portuguese are seen as fomenting divisions within the Society.

Leão Henriques was at the heart of the anti-Polanco intrigue, which 
Possevino links to a larger intrigue within the Society aimed at changing the 
Institute. Among other things, the reformers sought to accelerate the process of 
making the final profession of vows, and to introduce a series of far-reaching 
administrative reforms. As James Reites and Francisco de Borja Medina have 
shown, the reform group has been falsely (and, in general, maliciously) viewed 
both by contemporaries and by later historians as having been composed pri-
marily of New Christians34. In fact, Possevino affirms, the group was made up 
of Old Christians who were driven by nationalism, by prejudice against New 
Christians, and by blind ambition and “passion”35. 

Here Possevino turns the tables on the so-called “inquietos,” or “pertur-
batores” – he does not use these words, but they will soon gain wide currency 
within the Society to refer to the group (if not to all the specific individuals) to 
which he is referring – and identifies them as Portuguese Jesuits who are uni-
fied by, among other things, their opposition to the New Christians. He accuses 
these men of having libeled the Society in a series of memorials and personal 
audiences with Philip II, and thunders against the intrigues of Jesuits in Portugal 
and Italy “quorum nomina utinam sint scripta in libro vitae.” In contravening the 
Constitutions these men have incurred the risk of excommunication. 

Once again Possevino demonizes his enemies and underscores the 
unprecedented nature of the disobedience that is at the heart of the disputes over 
nationality and lineage36. He states that his unnamed antagonist, “N,” had urged 
him to support the move against Polanco – and, by extension, against the New 

34 See Reites, op. cit.; and Francisco de Borja Medina, “Precursores de Vieira: jesuitas anda-
luces y castellanos a favor de los cristianos nuevos,” in Actas do Terceiro centenário da morte do 
Padre António Vieira: Congresso Internacional (Braga: Universidade Católica Portuguesa/Provin-
cia Portuguesa da Companhia de Jesus, 1999) I: 491-519. Astrain’s hostility to the New Christians 
echoes that of the New Christians’ sixteenth-century opponents. See Astrain, op. cit.

35 Memorial, 210r.
36 Memorial, 210r. 
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Christians – in the name of their shared homeland. Possevino’s account of his 
response to this request (a request which lends increased weight to the theory 
that “N” was Possevino’s fellow Italian, Benedetto Palmio) is narrated in the 
first person, a style of discourse that is rarely found in the memorial. Possevino 
recalls that he was so shocked by the appeal from “N” that, “as a Christian, and 
one faithful to the Society,” and one who had received a proposal that had been 
“neither heard nor imagined by me,” he went directly to Polanco to report it37. 
He then provides a dramatic account of the confrontation between the Jesuits 
gathered for the third General Congregation and the small group of Portuguese 
dissidents headed by Henriques, who had convinced Pope Gregory XIII to issue 
the order prohibiting the Society from electing a Spanish successor to Borja. 

As the whole congregation was astonished, and everyone fixed their eyes on the 
Portuguese as the perpetrators of this deed, the aforementioned Father [Henri-
ques], having now been touched in his conscience, knelt down publicly and asked 
for pardon, and said, “I am the cause of this.”…But both in his own judgment 
and that of the congregation, he very clearly declared himself condemned. May 
it please God that he be absolved, and that there not follow from that occurrence 
some sad consequence38.

For Possevino, then, the extent of the damage that the intrigues of the 
Portuguese have inflicted on the Society is known only by God. What can be 
known by men, Possevino affirms, is that the Society need not fear Henriques, 
and that Henriques instead should fear incurring the anger of his superiors. 

The pope’s intervention at the Congregation represents a key point in 
Possevino’s analysis of the stages of development of the New Christian prob-
lem within the Society. First, there existed an incipient anti-New Christian 
movement under Borja, but it was censured by the hierarchy; then came the 
Portuguese-led intervention in the 1573 election, which will continue to have 
the potential to create a schism within the Society if Mercurian does not write 
the letter of unity that Possevino is requesting or take some other comparably 
decisive action. Central to Possevino’s argument concerning the New Christians 
is that the Society must not adopt a policy of appeasing the Portuguese either 
concerning nationality or concerning lineage. Spain brings the same love and 
obedience to the Society as any other province. As for the New Christians, we 
have seen that Possevino believes that, in terms of their virtue and dedication, 
they represent an elite within the Society. 

37 Memorial, 210v. 
38 Memorial, 210v.  
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 As has been noted, the memorial is written in code. Possevino’s refer-
ences to specific people and events are in most cases obscure, and in some cases 
indecipherable. At the end of the memorial, however, Possevino’s references 
become more explicit, especially when he writes about the New Christian prob-
lem. He asserts that since the adjournment of the third General Congregation, 
the pope, the college of cardinals, and the European monarchies have come to 
understand the Society in a different way than they had understood it before. 
As evidence of this change he cites Valignano’s experience bringing to India a 
group of Spanish missionaries, most of whom were New Christians, over the 
objections of Leão Henriques and other unnamed Jesuits. “Aided by nothing 
more than the true spirit of the Society,” Possevino writes, Valignano “overcame 
all those vane shadows, and showed…that the ruin of the Society would most 
certainly follow if it is allowed to live with these fears”39.

 Possevino concludes his extended analysis of the machinations of the 
Portuguese with an exhortation to Mercurian that could not have failed to offend 
any Portuguese reader of his memorial. The problem with the Portuguese, Pos-
sevino asserts, is not that they are bad men, but that they are provincial and 
ignorant. 

There is no doubt that the natural inclination [of the Portuguese], and the pro-
blems that they have not considered because they have never been outside that 
little country, would be greatly aided by the light that Your Paternity can direct 
towards them. In this matter may the medicine not be administered too late: and 
let others not make [the same errors] without the remedy of the unity that Your 
Paternity, by virtue of your office and authority, can most easily bring about not 
only by writing a letter but also by means of trusted people who are charged with 
this task40.

This passage conveys better than any other the mixture of pastoral con-
cern and disdain for his opponents that characterizes Possevino’s memorial as 
a whole. Mercurian has a pastoral responsibility to instruct the Portuguese con-
cerning the consequences – spiritual and practical – of their prejudices. This is 
an important message in the context of Possevino’s warning about obedience, 
and of the complaints about the lack of regional autonomy within the Society 
that would later be voiced by Jesuit critics from many nations. Possevino sees 
a fundamental pastoral purpose in the immense authority that is vested in the 
Father General of the Society by the Constitutions. In the case at hand, Pos-

39 Memorial, 210v.  
40 Memorial, 211r. 
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sevino sees the General as the only Jesuit who has the authority and breadth of 
vision – aided by men such as Possevino himself – to lead his fellow Jesuits in 
rising above what Possevino calls the “insubstantial shadows” of provincialism 
and prejudice in order to ensure that divisions over such matters as nation and 
lineage are healed before they become permanent sources of disunity and per-
haps even lead to a schism within the Society. 

In sum, we have seen that Possevino argues that the first reason for the 
fear of circulating a letter of unity is the contested legacy of Ignatius concern-
ing New Christians, and that the second reason he cites is the wish to avoid 
antagonizing a small but powerful group of Portuguese Jesuits and their allies 
in Lisbon and Rome. The third and final reason is the fear of taking any positive 
action that might result in an increase in the numbers of New Christians who are 
admitted into the Society, something that Possevino states is not being contem-
plated. Instead, admission should be even-handed. Any other policy will result 
not only in the kind of disturbances that may already be seen within the Society 
but also, at least potentially, in the driving away of potential allies to the side of 
the Protestants (something Possevino says has already occurred in certain cases 
that he does not specify), for it is the Protestants who have become divided into 
an ever greater multiplicity of sects, each one calling itself the most pure41. 

Possevino concludes his appeal to Mercurian with a list of fourteen 
problems that writing the proposed pastoral letter would eliminate. Possevino’s 
preoccupation with discrimination against New Christians is central to his argu-
ment here. He notes that the proposed letter would eliminate the possibility

that one day they [unidentified Jesuits] might in a General Congregation suggest, 
through the king or through other people, that…they do not wish that a General 
be elected who is descended from heretics…or who has relatives of this kind, or 
some other undesirable characteristic42.

The letter would also foreclose the possibility of a schism caused by 
those who might wish to broach the possibility of creating 

distinct orders out of the single one that we now have, as has happened with other 
Orders in which are found those who are observants, conventuals, and Capu-
chins…under the pretext and coloring of wishing to live according to the Institute 
of the Society interpreted and practiced by Father Ignatius, by whom there are 
many letters on this subject in Spain and in other places43.

41 Memorial, 211r.  
42 Memorial, 212r.
43 Memorial, 212r. 
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The Society was among the few religious orders which had only one 
observance (the Dominicans and Carthusians had also remained unified), and 
Possevino believed that the Institute was under threat less than four decades 
after the founding of the Society.

The letter of unity would provide a much-needed corrective to those who 
are preoccupied with lineage and who place their faith in “the old races of the 
Portuguese” but who finally, as Possevino has stated earlier, are not as pure-
blooded as they claim to be. Here Possevino refers not only to those Portuguese 
who might be of Jewish descent but also to those who may descend from slaves, 
from adulterous relationships, and from other such lineages. Possevino foresaw, 
with a clarity that few men of his generation possessed, that the effort to exclude 
New Christians would inevitably lead to the exclusion of other groups. 

That is exactly what happened. Mercurian did not write the letter that 
Possevino requested, and in 1593 the Society’s fifth General Congregation 
decreed that 

in no case is anyone…of Hebrew or Saracen stock, henceforth to be admitted 
to the Society. And if by error any such will have been admitted, he should be 
dismissed as soon as this impediment has been shown to exist44. 

Although the exclusion decree was revised at the sixth General Congrega-
tion in 1608 in order to limit the investigation of lineage to five generations and 
to make it more discreet, the decree had a lasting effect, for it opened the door to 
a series of other lineage-based exclusions that would continue to cause divisions 
within the Society until the Suppression. The decree was not formally rescinded 
by the Society until the twenty-ninth General Congregation in 194645.

44 See Congregation 5, d.52, 204.
45 John W. PADBERG S.J., Martin D. O’KEEFE S.J., and John L. McCARTHY S.J., tr., 

eds., For Matters of Greater Moment: The First Thirty Jesuit General Congregations (St. Louis: 
Institute of Jesuit Sources, 1994), Congregation 6, d.28, 231f.



Las escuadras pueriles de San Ignacio. 
Textos docentes y técnicas pedagógicas de la 

Compañía de Jesús

Víctor Infantes
Universidad Complutense de Madrid

Yo he sido Edil y Pretor en mi infancia. Ello quiere decir, para quien 
entiende la titulación de estas efímeras dignidades, que me he formado con los 
jesuitas y que, por tanto, he vivido una serie de textos que me iniciaron en el 
conocimiento de los recuerdos y he sentido de cerca sus métodos pedagógicos. 
No, no se preocupen: no voy a hablarles de mis experiencias en un Colegio de la 
Compañía (ni de mis rebeldías posteriores), esta declaración no pretender más 
que justificar el tema de mi participación en este Colóquio, que tampoco supone 
un ajuste de cuentas con mi propia memoria. Aunque siempre algo queda, y de 
ahí mi interés en acercarme al paisaje didáctico de los jesuitas en los orígenes 
de su intensa labor curricular, intentando llenar (mínimamente) una pequeña 
laguna en los pormenores de los estudios iniciales de los Padres, precisamente 
la de la formación de esas «escuadras pueriles», uno de tantos símiles militares 
de los que gustaba su Fundador, y que a miles empezaron su educación y su 
adoctrinamiento en las sedes ignacianas desde mediados del siglo XVI hasta 
finales del siglo XVII. 

Un extenso, pero significativo, pasaje de Miguel de Cervantes nos revela 
muy a las claras el sentimiento general que se tenía en la España del cruce de 
ambos siglos sobre lo que representaba ex aulae el sistema docente y didáctico 
de los jesuitas, contando la (supuesta) simpatía del escritor por la orden igna-
ciana, pues así parece demostrarlo en la significativa cita de Avendaño cuando 
en La ilustre fregona recuerda a su interlocutor Carriazo que «no es posible ir al 
cielo sin buenas obras»1, recordando la polémica que existía en esos años entre 

1 Miguel de CERVANTES, «La ilustre fregona», in Novelas ejemplares, (ed. de Juan Bau-
tista Avalle-Arce), Madrid, 1982, III, 60. 
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dominicos y jesuitas sobre la controversia De auxiliis, los dominicos abogaban 
por la gracia (y eran acusados de calvinistas) y los jesuitas por las obras (y lo 
eran de pelegianismo), que resolvió salomónicamente el Papa Paulo V en 1607; 
en cualquier caso, y dejando aparte si el alcalaíno frecuentó de joven algún de 
los Estudios de la Compañía, la cita cervantina nos lleva a ciertos pormenores 
del tema y su lectura parece necesaria. Contesta así Berganza una de las insinua-
ciones de su compadre canino2:

 
«BERGANZA. – […] Este Mercader, pues, tenía dos hijos, el uno de doce años 
y otro de hasta catorce años, los cuales estudiaban gramática en el estudio de la 
Compañía de Jesús; iban con autoridad, con ayo y con pajes, que les llevaban 
los libros y aquel que llamaban vademecum [se refiere a la carpeta donde los 
estudiantes guardaban los papeles y los apuntes de las clases] […] El verlos ir 
con tanto aparato, en sillas si hacía sol, en coches si llovía, me hizo considerar y 
reparar en la mucha llaneza con que su padre iba a la Lonja a negociar sus nego-
cios, porque no llevaba otro criado que un negro, y algunas veces se desmandaba 
a ir en un machuelo [un asno o un pollino] aun no bien aderezado.

CIPIÓN. – Has de saber, Berganza, que es costumbre y condición de los merca-
deres de Sevilla, y aun de las otras ciudades, mostrar su autoridad y riqueza, no 
en sus personas, sino en las de sus hijos; porque los mercaderes son mayores en 
su sombra que en sí mismo. Y como ellos por maravilla atienden a otra cosa que 
a sus tratos y contratos, trátanse modestamente; y como la ambición y la riqueza 
muere por manifestarse, revienta por sus hijos, y así los tratan y autorizan como 
si fuesen hijos de algún príncipe; algunos hay que les procuran títulos y ponerles 
en el pecho la marca [es decir, la ‘cruz’ de alguna Orden nobiliaria como Santiago 
o Calatrava] que tanto distingue la gente principal de la plebeya. […] sigue tu 
cuento, que le dejaste en la autoridad con que los hijos del mercader tu amo iban 
al estudio de la Compañía de Jesús.

BERGANZA. – A Él me encomiendo en todo acontecimiento […] A lo menos, 
yo haré de mi parte mis diligencias, y supla las faltas el cielo. Y así, digo que los 
hijos de mi amo se dejaron un día un cartapacio en el patio, donde yo a la sazón 
estaba; y como estaba enseñado a llevar la esportilla del jifero [entiéndase, por 
metonimia del ‘cuchillo del carnicero’: sucio, soez ] mi amo, así del vademecum 
y fuime tras ellos, con intención de no soltarle hasta el estudio. Sucedióme todo 
como deseaba: que mis amos, que me vieron venir con el vademecum en la boca, 
asido sutilmente de las cintas, mandaron a un paje me lo quitase; mas yo no lo 
consentí ni le solté hasta que entré en el aula con él, cosa que causó risa a todos 

2 Miguel de CERVANTES, «Coloquio de los perros», in Novelas ejemplares, cit., III, 
261-264. 
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los estudiantes. Lleguéme al mayor de mis amos, y, a mi parecer, con mucha 
crianza [es decir, con mucha ‘educación’] se le puse en las manos, y quedéme 
sentado en cuclillas a las puertas del aula, mirando de hito en hito al maestro 
que en la cátedra leía. No sé qué tiene la virtud, que, con alcanzárseme a mí tan 
poco, o nada, de ella, luego recibí gusto de ver el amor, el término, la solicitud 
y la industria con que aquellos benditos padres y maestros enseñaban a aque-
llos niños, enderezando las tiernas varas de su juventud, porque no torciesen ni 
tomasen mal siniestro en el camino de la virtud, que justamente con las letras les 
mostraban. Consideraba cómo los reñían con suavidad, los castigaban con mise-
ricordia, los animaban con ejemplos, los incitaban con premios y los sobrelle-
vaban con cordura, y, finalmente, cómo les pintaban la fealdad y horror de los 
vicios y les dibujaban la hermosura de las virtudes, para que, aborrecidos ellos y 
amadas ellas, consiguiesen el fin para que fueron criados.

CIPIÓN. – Muy bien dices, Berganza; porque yo he oído decir de esa bendita 
gente que para repúblicos [es decir, que tratan de la república, del “bien común”] 
del mundo no los hay tan prudentes en todo él, y para guiadores y adalides del 
camino del cielo, pocos les llegan. Son espejos donde se mira la honestidad, la 
católica do[c]trina, la singular prudencia, y, finalmente, la humildad profunda, 
basa sobre quien se levanta todo el edificio de la bienaventuranza.»

Varios elementos de nuestro interés asoman en estas páginas cervantinas. 
En primer lugar, la superación social y el tono elitista que supone para determi-
nados estamentos – en esta ocasión un Mercader que «revienta por sus hijos»– el 
confiar la educación de sus vástagos a los jesuitas; lugar común durante varios 
siglos y que acompañará a los Colegios de la Compañía en casi todos los lugares 
de sus asentamientos; a Sevilla, lugar de este diálogo, arribaron en 15633. En 
segundo, Cervantes, aclara por la edad de los niños la clase a la que asistían, la 
de «Gramática» y que para ello portaban los «libros» y el «vademecum», con 
indudable referencia al sistema de los ‘ejercicios’ escritos, las exercitationes 
que mandaban para redactar en clase o en casa y que constituían – como luego 
mencionaremos– una de las innovaciones del sistema pedagógico de la Compa-
ñía. No nos parece tampoco ocasional que al llegar Berganza al aula encuentre 
al Maestro «que en la cátedra leía», y debemos pensar, a pesar del posible lugar 

3 Un cuidado panorama de la distribución geográfica y cronológica de los Colegios en las 
diferentes poblaciones españolas ofrecen Miguel BATLLORI, Los primeros colegios de los jesuitas 
en España, in (coor. de Buenaventura Delgado), Historia de la educación en España y América. 
La educación en la España Moderna (Siglos XVI-XVIII), Madrid, 1993, 64-74 y Bernabé BARTO-
LOMÉ MARTÍNEZ, Los colegios de los jesuitas y la educación de la juventud, in (dir. de Bernabé 
Bartolomé Martínez), Historia de la acción educadora de la Iglesia en españa. I Edades Antigua, 
Media y Moderna, Madrid, 1995, 644-682, en el cuadro de las páginas 652-653.
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común, que se está refiriendo (ahora) a la famosa praelectio jesuítica, primera 
de sus conocidas técnicas de exposición docente, dividida en cuatro partes deter-
minadas: el Maestro lee, explica los temas que se tratan, diferencia las distintas 
partes y expone las observaciones necesarias para los ejercicios escritos4. 

A continuación repasa, con indudable simpatía, las virtudes de «aquellos 
benditos padres», elogiando su carácter y dedicación a las tareas instructivas, 
pero también recordando algunas de sus particulares características docentes: 
las amonestaciones leves, los premios y los castigos, la animación ejemplifi-
cativa, etc. y, de forma muy significativa y metafórica, a través de la écfrasis, 
«pintaban» lo malo, para aborrecerlo, y «dibujaban» lo bueno, para amarlo, y 
así conseguían el «fin para que fueron criados» los niños que acudían a sus cole-
gios. No es tampoco difícil entrever detrás de la imagen gráfica de estos últimos 
verbos el «ambiente emblemático» que generalizaba la docencia de los jesui-
tas, sin que por ello Cervantes quiera expresamente remitir a ello5; ni sugerir 
una referencia al concepto (más general) de la «imagen», tan relevante en otros 
asuntos para entender la ideología de San Ignacio, como bien recordaba Roland 
Barthes: «la imagen ignaciana no es una visión sino una vista»6, tan evidente 
en la gramática visual de los Ejercicios, y recuérdese la Práctica de los Ejerci-
cios Espirituales propuesta por Sebastián Izquierdo (Roma, 1665) como manual 
abreviado para ejercitarse sin director y cuya misión es sustituida por los gra-
bados. (Valga recordar también la existencia de una famosa Vita Beati P. Ignatii 
Loiolae Societattis Iesu Fundatoris (Roma, 1609) en 80 preciosos emblemas 
grabados por Cornelius Galle y corregidos por Pedro Pablo Rubens.) Además, 
todo ello lo podemos conceptuar como el adiestramiento imaginativo típico 

4 Aunque todo ello anticipa menciones necesarias de la Ratio atque institutio studiorum 
Societatis Iesus, que ya citaremos en sus ediciones y contenidos, véase un buen resumen de esas 
técnicas en María Teresa NAVA RODRÍGUEZ, La educación en la Europa Moderna, Madrid, 1992, 
62-70 y, especialmente, Jean-Claude CHEVALIER, La pédagogie des collèges jésuites (la praelec-
tio), in Littérature, 7 (1972), 120-128.

5 Vid., en general, Antonio BERNAT VISTARINI, La emblemática de los jesuitas en 
España: los libros de Lorenzo Ortiz y Francisco Garau, in Emblemata Aurea. La emblemática en 
el arte y la literatura del Siglo de Oro, (ed. de Rafael Zafra y José Javier Azanza), Madrid, 2000, 
57-68, pues al margen del estudio de estos dos autores, expone las técnicas emblemáticas de la 
educación jesuítica, ya recomendada desde la Ratio, tanto en la producción de emblemas por los 
propios estudiantes, como en ese «ambiente emblemático» que generalizaba los sistemas del didac-
tismo jesuítico.

6 Vid. Roland BARTHES, Sade, Fourier, Loyola [1971], Madrid, 1997,   70; pero se 
debe añadir Fernando RODRÍGUEZ DE LA FLOR, San Ignacio de Loyola y Jerónimo Nadal. La 
teoría de la «visión» y La Compañía de Jesús: imágenes y memoria, in su Teatro de la Memoria. 
Siete ensayos sobre mnemotecnia española de los siglos XVII y XVIII, Salamanca, 1996, 83-93 y 
111-122.
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de los preceptos jesuitas, y un caso evidente, aunque fuera de nuestro ámbito, 
pero no de las técnicas que tratamos, es el manuscrito Emblemata de institu-
tione puerilii ex agrorum hortorumque cultura desumpta affigebant rethores in 
Gym[nasium]. Societatis Iesus, del Colegio de Bruselas en 16557. Sin extender-
nos (ni apurar) más en una exégesis del famoso pasaje cervantino, éste termina 
con un encendido elogio de la «bienaventuranza» de los Padres de la Compañía, 
que remarcan unas cualidades por las que en estas fechas de comienzos del siglo 
XVII ya eran sobradamente conocidos.

Todos estos apuntes no hacen sino recoger algunas de las prácticas docen-
tes más conocidas del didactismo de los jesuitas que a las alturas de la fecha que 
indicábamos contaban ya con un andamiaje documental más que suficiente. No 
descubro nada, tan sólo amenazo al recuerdo, al indicar que lo que nos interesa 
para nuestros propósitos instructivos de la Compañía dedicados a la infancia 
arranca de las Constituciones ideadas por su fundador, muy especialmente en 
su «Cuarta parte principal. Del instruir en letras y en otros medios de ayudar 
a los próximos los que se retienen en la Compañía» y, en ésta, el «Capítulo 5º. 
De lo que los Scolares de la Compañía han de studiar», el «Capítulo 6º. Cómo 
se aprovecharán para bien aprender las dichas facultades», el «Capítulo 8º. Del 
instruir los scolares en los medios de ayudar a sus próximos» y el «Capítulo 9º. 
Del sacar del studio»8. Se prolonga en los aspectos organizativos, con posterio-
ridad a los elaborados por el propio San Ignacio, en las Regulae Societatis Iesu, 
la edición definitiva es la de Roma en 1580, aunque existen numerosas redaccio-
nes parciales anteriores y una primera impresión de Roma en 1567, las llamadas 
Regulae Communes9, inmediatamente difundidas por toda Europa, a Portugal 
llegan dos años después (Lisboa, 1582) y en castellano aparecen a continua-
ción (Burgos, 1583), con la famosa carta «De obedientiae virtute, epistola N. 
P. Ignatii Loiola»; precisamente ese mismo año hay edición del Sumario de las 
Constituciones que pertenecen a la espiritual institución de los nuestros, y todos 
las deuen observar (Burgos, ¿1583?), que se cierra con una «Carta de nuestro 
Padre Ignatio a los Padres y Hermanos de la Compañía de Jesús en Portugal» 

7 Vid. Karel PORTEMAN, Emblematic Exhibitions (affixiones) at the Brussels Jesuit 
College (1630-1685). A Study of the Commemorative Manuscript (Royal Library, Brussels), Tur-
nhout, 1996,   128-129 y, como repertorio general, G. Richard DIMLER, Bibliography of Jesuit 
Emblem Books, Toronto, 1998.

8 Citamos siempre, salvo indicación expresa que indicaremos, por San Ignacio de LOYOLA, 
Obras, (ed. de Ignacio Iparraguirre, Cándido de Dalmases y Manuel Ruiz Jurado), Madrid, 19976, 
465-646, y 647-696. 

9 Vid. la edición canónica moderna de las Regulae Societatis Iesu, (ed. de Dionisio Fernán-
dez Dopico), Roma, 1948. 
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y se conoce una edición conjunta constituida por cuadernillos independientes 
para cada oficio de aplicación más doméstica de igual fecha e impresor (Bur-
gos, ¿1583?): Procuratoris, Domus professae, Subministri, Cubicula visitantis, 
Custodis vestium, etc.10 Todavía he alcanzado a leer las Normas e Instrucciones 
de uso reservado de la Compañía de Jesús (Madrid, 1965), breve folleto donde 
se recogen las funciones de los distintos cargos en los Colegios de la Compañía. 
La culminación llegaría, sin duda alguna, con la Ratio atque institutio studiorum 
Societatis Iesu en su edición definitiva de fines del siglo XVI (Roma, 1599), 
refundición de diferentes versiones anteriores de 1586 y 1591, y que impul-
sada, unificada y promulgada oficialmente por Claudio Acquaviva constituyó el 
modelo docente e instructivo de los jesuitas hasta la disolución de la Compañía 
en 177311; una nueva remodelación en 183212 intentaría adecuar a los avances de 
las modernos sistemas pedagógicos los principios concienzudamente aplicados 
a lo largo de dos siglos.

Para nuestro interés en las primeras letras es inútil esbozar una síntesis 
de las aportaciones instructivas que ofrece la Ratio, basada en tres principios 
metodológicos como son el de autoridad, la enseñanza se ejerce en nombre 
de Dios, el de adaptación, acomodarse a las características del alumno y el de 
interactividad, despertar el interés y lograr su participación; así como sus téc-
nicas concretas y específicas de aplicación didáctica: la praelectio, el Maestro 
lee, explica la temática, desmenuza las partes y expone observaciones para los 
ejercicios escritos; la concertatio, batallas dialécticas organizadas en grupos que 
defienden ideas o argumentos opuestos; las scriptionis afferendae, los ejecicios 
escritos que recogen las exposiciones y la repetitionis utilitas para memorizar 
los contenidos13. En conjunto y (desde luego) en levísimo resumen, los elemen-
tos básicos de una retórica propia, denominada con fortuna como «el ejercicio 
de la palabra»14, de larguisísma y fecunda tradición didáctica. La bibliografía 
sobre la significación de este sistema es abundantísima y, en general, coinci-

10 Vid. el cuadro comparativo que ofrece Adrien DEMOUSTIER, La distinction des fonc-
tions et l’exercice du pouvoir selon las règles de la Compagnie de Jésus, in Les jésuites à la Renais-
sance. Système éducatif et production du savoir, Paris, 1995 (ed. de Luce Giard), 3-33.

11 Seguimos, para las menciones y las citas, la edición bilingüe incluida en el colectivo La 
pedagogía de los jesuitas, ayer y hoy [1992], (ed. de Eusebio Coria Gil), Madrid, 2002, 57-201.

12 Asunto que ha estudiado en profundidad Miguel BERTRÁN-QUERA, La pedagogía de 
los jesuitas en la «Ratio studiorum», Caracas, 1984.

13 Un buen resumen, entre otros, ofrece Mª T. NAVA RODRÍGUEZ, La educación en la 
Europa Moderna, cit., 62-70.

14 Vid. André COLLINOT y Francine MAZIÈRE, L’exercice de la parole. Fragments d’une 
rhétorique jésuite, París, 1987.
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dente en destacar su relevancia sincrónica en el panorama pedagógico de la 
Europa de los siglos XVI y XVII, y ahí está los estudios de Charmot15, Ganss16 o 
Dainville, especialmente para Francia17; o los de Batllori18 y Bartolomé19, entre 
otros, para España. También se ha prestado especial atención a las estructuras 
organizativas de los alumnos para la instrucción, divididos en brigadas, bata-
llones y escuadras (de ahí mi propuesta en la titulación), con sus (orgullosos) 
cargos de Decuriones, Magistrados, etc. y posteriormente: de Pretores, Ediles y 
demás terminología propia de una tropa docente destinada a ganar esa forma-
ción integral del cuerpo y el espíritu, la sabiduría y la virtud y la razón y la fe, 
según preconizaba ampliamente su fundador; es decir, la enseñanza establecida 
(y coordinada) como una milicia, con grados, funciones y órdenes y, por tanto, 
con premios y recompensas, la acusación de las faltas, la vigilancia por los pro-
pios alumnos y la imposición de castigos, incluidos los corporales, que tal vez 
tomara San Ignacio de los colegios parauniversitarios de París20, que conoció y 
vivió en 1528 donde alcanzó el grado de Magister Artium, al igual que Erasmo 
y Rabelais, basados en una disciplina draconiana y en la extrema pobreza de los 
estudiantes, llamados «capettes» por la esclavina de lana marrón que llevaban 
sobre las vestiduras, Erasmo en su Colloquia recuerda: «Pregunta: “¿Tú vienes 
de Monteagudo?, ¿llevas la cabeza cubierta de laureles? Respuesta: No, pero sí 
de pulgas»; así como el uso del latín en las normas de conducta: «Poculum a 
dextris¡ Al laevam panis¡». 

15 Vid. François CHARMOT, La pedagogía de los jesuitas. Sus principios. Su actualidad 
[1951], Madrid, 1952.

16 Vid. Jorge E. GANSS, Universidad y educación jesuíticas ideadas por S. Ignacio. Estu-
dio histórico de la educación católica [1954], La Habana, 1958.

17 Se pueden consultar en la moderna recopilación, François de DAINVILLE, L’éducation 
dels jésuites (XVIe-XVIIe siècles), (ed. de Marie-Madeleine Compère), Paris, 1978.

18 Vid. M. BATLLORI, San Ignacio y la fundación de los jesuitas, La pedagogía de la Ratio 
studiorum y Los primeros colegios de los jesuitas en España, in Historia de la educación en España 
y América, cit., 57-64, 64-74 y 74-79, respectivamente; y debemos sumar su importante introduc-
ción a la traducción catalana de la Ratio, Ratio studiorum. L’ordenació dels estudis dels jesuïtes, 
(introducción de Miquel Batllori, traducción de Àngel Rubio i Goday), Vic, 1999, X-LXVI.

19 Vid. B. BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Los colegios de los jesuitas y la educación de la 
juventud, in Historia de la acción educadora de la Iglesia en España, cit., 644-682. (Puede añadirse 
los apuntes de Ricardo Cobos, La formación intelectual en los colegios de la Compañía de Jesús, 
Madrid, 1958 y Josette Riandière La Roche, La formation de l’enfant par les Jésuites au Siècle d’Or. 
L’exemple du collège d’Ocaña, in La formation de l’enfant en Espagne aux XVIe et XVIIe siècles (dir. 
de Augustin Redondo), París, 1996, 189-214.) 

20 Asunto ya esbozado en la biografía de Ludwig MARCUSE, que lleva el significativo 
título de Ignacio de Loyola. Un soldado de la Iglesia [1973], Barcelona, 1997, en el capítulo dedi-
cado a «Los cadetes del colegio Monteagudo», 131-141.
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(Ni qué decir tiene que también han existido sus detractores, precisa-
mente haciendo hincapié en estas técnicas educativas y en la (declarada) prefe-
rencia por la docencia dirigida a las clases sociales más elevadas, una pedagogía 
de y para las elites dominantes, frente a otros sistemas más populares como el 
calasancio21. Baste recordar el durísimo apócrifo aparecido en 1612 con el nom-
bre de Monita privata de ¿Hieriomin Zahorowski?, más conocido a partir de la 
edición de 1643 como Monita secreta,22 donde interesa al tema que tratamos el 
Capítulo XIII: «De los jóvenes que han de ser elegidos para la Sociedad», espe-
cialmente, el epígrafe 10, los «hijos de los grandes», a los que deben dedicar una 
atención docente especial23. Por ello dejamos de lado (que no de cita) la abun-
dante literatura «antijesuítica», casi siempre basada en los (terribles) recuerdos 
de la educación recibida en las plumas de Vicente Blasco Ibáñez, La araña 
negra (Barcelona, 1892), Octave Mirbeau, Sebastián Roch. La educación jesuí-
tica (Valencia, 1901), Ramón Pérez de Ayala, A.M.D.G. La vida en los colegios 
de Jesuitas (Madrid, 1910) y Julio Cejador, Mirando a Loyola (Madrid, 1913), 
elegidos entre una nómina más abundante.)

En este formidable programma educativo (aparentemente) faltan los pri-
meros pasos de la instrucción lectora y doctrinal, que ocupa entre los cinco y 
los ocho años aproximadamente, y que se da por supuesta para iniciar el pri-
mer grado del estudio, pero algunos textos parecen desmentir esta ausencia, ya 
preconizada por propio San Ignacio en las Constituciones: «Enseñar a leer y a 
escribir también sería obra de Caridad, si hubiese tantas personas de la Compa-
ñía que pudiesen atender a todo; pero por falta dellas no se enseña esto ordina-
riamente»24. Tal vez esta afirmación fuera cierta en la fecha de la redacción de 
las disposiciones ignacianas, pero el auge y la expansión de los jesuitas amplió 
el campo de la acción doctrinal de los Padres de la Compañía casi inmediat-
mente.

(Por otro lado, y de forma evidente ante la magnitud y la extensión del 
tema, dejamos aparte el asunto de la evangelización, con obritas muy similares 
a las de nuestro interés y, en algunos casos, con su traducción en la lengua indí-

 21 Vid., con todas las reservas, Francisco CARRILLO GUERRERO, La enseñanza en el 
siglo XVI. Solera de la España Imperial, Burgos, 1938, 32-33.

22 Vid. Eduardo CONNOLLY, La Monita Secreta de la Compañía de Jesús, in HIBRIS. 
Revista de Bibliofilia, 12 (2002), 33-42.

23 Vid. la reciente edición, por no citar viejas impresiones decimonónicas, de José Eduardo 
FRANCO y Christine VOGEL, Mónita Secreta. Instruçðes Secretas dos Jesuítas. História de um 
manual conspiracionista, Lisboa, 2002, con el texto en portugués, 67-100.

24 En San Ignacio, Obras, cit., 559.
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gena correspondiente25; en el caso portugués unas recientes Actas nos recuerdan 
la importancia del tema y, por ello, nuestro olvido del mismo26.)

 La escasísima documentación que hoy podemos manejar tan sólo 
permite suponer que dentro de las Cartillas y Doctrinas que hoy conservamos 
algunas fueron usadas por la Compañía, pues los Catecismos dialogados (o no 
dialogados) son, creemos que sin la menor duda, otro modelo impreso más 
elaborado (y notablemente más extenso) –y por tanto concebido con poste-
rioridad al iniciático aprendizaje lector–, propio de una catequesis común, es 
decir: compartida con otras muchas instituciones religiosas. Valga recordar la 
clasificación, que no por elemental es menos cierta, que ofrece Resines en la 
división de «Catecismos ortodoxos», pues en ellos separa esta miscelánea en 
tres categorías: «Cartillas de la doctrina cristiana», basadas en formularios muy 
elementales; «Catecismos breves», estructurados en diálogos de preguntas y 
respuestas con breves explicaciones ocasionales y «Catecismos amplios», que 
incluyen textos de notable amplitud con los comentarios exegéticos27. Tampoco 
ello es excusa para que conservemos algún testimonio que aúna y relaciona 
ambos procedimientos. 

Por otro lado, sí tenemos que dejar aparte –que no olvidar– algunos tex-
tos, también excepcionales y escasísimos, donde se recogían e indicaban las 
normas y conceptos de actuación docente para los Profesores especializados 
en la enseñanza más elemental, los «Mínimos» y «Menores», siempre teniendo 
presente el primer grado establecido por la Ratio a partir de los 9 ó 10 años; 
textos en latín como los del Padre Juan Bonifacio y su Christiani pueri institutio 
adolescenciaeque perfugium (Salamanca, 1575) y en él la «Carta sobre la selec-
ción de los libros escolares dirigida a un señor de estos reynos, que se quejaba 
de que los de la Compañía no leyesen a Terencio» y De sapiente Fructuoso epis-
tolares libri quinque (Burgos, 1589), donde interesan especialmente las cartas 
del «Libro segundo»: la «Carta primera a un Maestro sobre la formación moral 
y religiosa de los alumnos» y la «Carta quarta a un Maestro, sobre la manera 

25 Vid. las dos grandes recopilaciones de Juan Guillermo DURÁN, Monumenta Catechetica 
Hispanoamericana (Siglos XVI-XVIII), Buenos Aires, 1984-1992, 2 vols. y Luis RESINES LLO-
RENTE, Catecismos americanos del siglo XVI, Salamanca, 1992, 2 ts.; así como la monografía de 
Pilar GONZALBO AIZPURU, La educación popular de los jesuitas, México, 1989

26 Vid. A Companhia de Jesus e a imaginação no Oriente. Actas do Coloquio Internacional, 
Lisboa, 21 a 23 de abril de 1997, Lisboa, 2000, especialmente la 1ª parte dedicada a los métodos 
misioneros de la Compañía; y otras posteriores en nuestro país, Los jesuitas en España y en el 
mundo hispánico, (ed. de Teófanes Egido), Madrid, 2004.

27 Vid. Luis RESINES, Historia de la catequesis en España, Madrid, 1995, 44-47 (y V. 
INFANTES, De las primeras letras, cit., infra, 35-45).
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de castigar a los niños»28 o la famosa (y muy divulgada entre los profesores de 
la Compañía) exhortación de Francesco Sacchini, Protrepticon ad magistros 
scholarum inferiorum (Roma, 1625), entre otros29.

Es significativo, asimismo, resaltar la carencia (casi) absoluta de estas 
obrillas en las bibliotecas de los Colegios, moneda común por otro lado en los 
registros particulares y que a otra ocasión denominamos como la «ausencia en 
los inventarios»30, especialmente por el interés de la Compañía en organizar 
adecuadamente los depósitos librescos y adecuarlos a las necesidades docentes 
e instructivas. Esta precocupación se manifiesta ya en las Constituciones: «Haya 
librería, si se puede, general, en los Colegios; y tengan llave della los que el 
Rector juzgase de tenerla […]»31; se amplia en las Regulae, que tienen incluso 
unas Regulae Praefecti Bibliothecae a partir del siglo XVII, que constan de 
12 puntos, aunque antes existían «Reglamentos» particulares de cada centro o 
provincia, como el de 1595 del Padre Gil González Visitador de Aragón, y no 
falta en la Ratio: «Para que no falten a los nuestros los libros suficientes, apli-
que alguna entrada anual ya de los bienes del mismo colegio ya de otra parte, 
a aumentar la biblioteca: entrada que no se podrá por razón alguna emplear 
en otros usos»32. No obstante, el systema jesuitico de organización biblioteca-
ria, en este caso dividido en siete partes, empieza con Antonio Possevino y su 
Bibliotheca selecta, qua agitur de ratione studiorum in historia, in disciplina, in 
salute omnium procuranda (Roma, 1593)33, por más que la obra cumbre es la del 
exaltador de la monarquía hispana Claude Clément, Musei sive Bibliothecae tam 
privatae quam publicae extructio, instructio, cura usus libri IV (Lyon, 1635)34, 
con una distribución en 24 partes, de importantísima repercusión por sus dis-
posiciones arquitectónicas de las estanterías y su distribución como «espacio 

28 Vid. Félix G. OLMEDO, Juan Bonifacio 1538-1606 y la cultura literaria del Siglo de 
Oro, Santander, 1939; traduce y selecciona fragmentos de ambas obras, los textos citados en 154-
163, 164-170 y 174-179, respectivamente.

29 Con posterioridad, conozco lo incluido para nuestro interés en los Preceptos de la pluma 
en diversas formas de letras y Gobierno de la Escuela, manuscrito de Santiago Gómez de 1648-
1672, en particular, a partir del fol. 59, vid. Antón COSTA RICO, Disposición y gobierno de la 
escuela jesuita, in Historia de la Educación, XII-XIII (1993-1994), 471-492; pero de todo ello se 
ocupa, con más conocimientos, la aportación de Ana Martínez Pereira.

30 Víctor INFANTES, Las ausencias en los inventarios de libros y bibliotecas, in Bulletin 
Hispanique [Les Livres des Espagnols à l’Époque Moderne], 99, 1 (1997), 281-292.

31 En San Ignacio, Obras, cit., 544.
32 En La pedagogía de los jesuitas, cit., 75.
33 Vid. Alfredo SERRAI, Antonio Possevino, in Il Bibliotecario, XXXI (1992), 1-48.
34 Vid. Hugues DIDIER, Un franc-comtois au service de l’Espagne, Claude Clément, S. I. 

(1594?-1642), in Archivum Historicum Societatis Iesu, XLIV (1975), 254-264.



 Las escuadras pueriles de San Ignacio 573

sacral», en palabras de François Géal35; así como el Systema Bibliothecae Colle-
gii parisiensis Societatis Jesu (Paris, 1678), con una organización de letras en 
cinco grandes apartados, iniciada por el Padre Cossart y terminado y publicado 
por su sucesor el Padre Jean Garnier36. Algunas de estas Bibliothecae, de una 
singular importancia por la cantidad y significación de sus fondos, fueron toma-
das en usufructo e incorporadas en otras colecciones a raíz de la expulsión de la 
Compañía37; de una de ellas, la del Colegio Imperial de Madrid, cuyos supervi-
vientes duermen su sueño impreso en las estanterías de mi Universidad Complu-
tense, proviene un librillo que nos va a alegrar este Coloquio. 

Apenas media docena de obrillas podemos aducir para terminar, en un 
rastreo detenido por la geografía impresa de la edición áurea, agavilladas en sus 
contenidos con otras muchas similares – señal de un espacio docente e instructivo 
común en los primeros momentos de la enseñanza docente – , pero diferenciadas 
por una singularidad gráfica que las declara como vinculadas explícitamente 
con la Compañía: su significativo emblema en las portadas. El monograma 
cristológico, existente desde mucho antes de su utilización sistemática como 
identificación efectiva de los jesuitas, remite a un uso específico a partir de su 
empleo por San Ignacio; por supuesto que no es privativo de la Compañía, que 
tampoco lo exhibió como escudo oficial, pero su uso como insignia y distintivo, 
muy especialmente en las portadas de los libros, se asocia a textos y ediciones 
de clara vinculación jesuítica. Tampoco existe una única representación gráfico/
simbólica fuera de la céntrica inserción del trigrama ‘IHS’, y baste recordar (por 
ejemplo) que el famoso sello ignaciano usado en su Sigillum Praepositi Socie-
tatis Iesu añade al pie una media luna entre dos estrellas, aunque habitualmente 
se incluye sobre la ‘H’, tanto la Cruz como la silueta de la cruceta del Madero 
(o el recuerdo de la filacteria «I. N. R. I.»), o se rodea el monograma de una 

35 Vid. sus Figures de la bibliothèque dans l’imaginaire espagnol du siècle d’Or, Paris, 
1999, 303-335.

36 Vid. William T. KANE, Jean Garnier, librarian, Chicago,1940.
37 Vid. los trabajos de Bernabé BARTOLOMÉ MARTÍNEZ, Las librerías e imprentas de 

los jesuitas, in Hispania Sacra, XL (1988), 315-388; Aurora MIGUEL ALONSO, La organización 
de las bibliotecas de la Compañía de Jesús. Un estudio de su evolución a partir de los repertorios 
jesuitas, in Trabajos de la Asociación Española de Bibliografía II, Madrid, 1998, 77-100 y, más 
centrado en el siglo XVIII, pero con numerosas referencias bibliográficas de trabajos sobre Biblio-
tecas de diferentes Colegios peninsulares desde el siglo XVI, Verónica MATEO RIPOLL y Mª 
Dolores GARCÍA GÓMEZ, Algunos apuntes en torno a las bibliotecas institucionales. Las biblio-
tecas jesuíticas en el ámbito hispano, in (ed. de José Manuel de Bernardo Ares), El Hispanismo 
Anglonorteamericano: aportaciones, problemas y perspectivas sobre Historia, Arte y Literatura 
españolas (siglos XVI-XVIII). Actas de la I Conferencia Internacional «Hacia un Nuevo Huma-
nismo» C.I.N.HU. Córdoba, 9-14 de Septiembre de 1997, Córdoba, 2001, II, 823-836.
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circunferencia (helio)flamígera, o descansa sobre un corazón hendido por tres 
clavos (más o menos) unidos en sus puntas como recuerdo de la Pasión, y algu-
nas otras variantes icónicas menos frecuentes38. En cualquier caso su presencia 
xilográfica en nuestras obritas sugiere un encargo editorial y un uso específico 
por parte de los jesuitas, contando con impresores habitualmente especializados 
en productos editoriales de la Compañía, baste recordar al burgalés Felipe Junta 
o al sevillano Clemente Hidalgo, entre otros de estas cronologías39. 

Tomando como base las dos recopilaciones ya efectuadas por mí para el 
siglo XVI40 y en unión de Martínez Pereira para los siglos siguientes41, podemos 
entresacar las siguientes obras.

Tres Cartillas de finales del siglo XVI, con reimpresiones a comienzos 
del siglo siguiente publicadas en el ámbito geográfico navarro, y a Pamplona 
arriban los jesuitas en 1584 de la mano de Juan Piñeyro, y poseen ya desde el 
inicio «Aulas de primeras letras»:

+) Cartilla para enseñar a ler a los niños. Con la Doctrina Christiana que se 
canta, Amados Hermanos (Pamplona, 1596)42

+) Cartilla, y Doctrina Christiana, para enseñar a los niños (Pamplona, 
1603)43

+) Cartilla para enseñar a ler a los niños. Con la Doctrina Christiana que 
se canta, Amados Hermanos. Agora de nuevo examinada, corregida y 
emendada (Pamplona, 1606)44.

38 Vid. un resumen suficiente en el Diccionario histórico de la Compañía de Jesús, Madrid, 
2001, II, 1.992.

39 Vid. el trabajo ya citado de B. BARTOLOMÉ, Las librerías e imprentas de los jesuitas y 
José GARCÍA ORO y María José PORTELA SILVA, La Monarquía y los libros en el Siglo de Oro, 
Alcalá de Henares, 1999, 91.

40 Víctor INFANTES, De las primeras letras. Cartillas españolas para enseñar a leer de 
los siglos XV y XVI. Preliminar y edición facsímil de 34 obras, ed., Salamanca, 1998.

41 Víctor INFANTES y Ana MARTÍNEZ PEREIRA, De las primeras letras. Cartillas espa-
ñolas para enseñar a leer de los siglos XVII. Tomo I. Siglo XVII. Preliminar y edición de 26 obras 
y Tomo II. Siglo XVIII. Preliminar y edición de 34 obras, (con «Estudios» de Bernabé Bartolomé 
Martínez y Pedro Ruiz Pérez) Salamanca, 2003, 2 vols.; interesa especialmente el volumen primero, 
aunque de algún texto tengamos que recurrir a una edición dieciochesca ante la falta de ejemplares 
localizados en el siglo anterior.

42 V. INFANTES, De las primeras letras, cit., nº XXXIII, 121-125.
43 V. INFANTES y A. MARTÍNEZ PEREIRA, De las primeras letras, cit., I, nº II; 

edición, I, 163-169.
44 V. INFANTES y A. MARTÍNEZ PEREIRA, De las primeras letras, cit., I, nº IV; 

edición, I, 199-211. 
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Todas contienen la parte del Abecedario y Silabario, éste último más o 
menos desarrollado, y la correspondiente a la instrucción elemental con las ora-
ciones, en latín y en romance, y las fórmulas básicas de la catequesis inicial; 
en las ediciones de 1596 y 1606 esta fórmula se refleja en un recitativo «Ama-
dos hermanos,/pues somos Christianos», que recupera una tradición doctrinal 
del primer tercio del siglo XVI. Asímismo ostentan el emblema jesuítico en la 
portada y están impresas por Mathías Marés, otro de los impresores especiali-
zado en ediciones de la Compañía. De otras dos impresiones de Pamplona, por 
Carlos Labayen, en 1608: Cartilla para enseñar a los niños, con la Doctrina 
Christiana(de «12 hs., con grabados») y Cartilla, y doctrina Christiana, para 
enseñar a los niños (de «8 hs., con grabados»), que incluyen la mención en 
portada de «Agora de nuevo aprovada, por el Padre Gálvez, de la Compañía de 
Jesús», no contamos con ejemplares en la actualidad y desconocemos por tanto 
su (posible) filiación con alguno de los dos modelos anteriores o, como sugieren 
la fuente de su cita, con la (más o menos similar) Cartilla de Valladolid45.

Hay que añadir, y tiene su cierta importancia, la Doctrina Christiana 
en Romance y Basquence, hecha por mandado de D. Pedro Manso, Obispo de 
Calahorra, y la Calçada, y del Consejo del Rey nuestro Señor, para las tierras 
Bascongadas de su Obispado, reducida por el Doctor Betolaça, a lenguaje más 
común, y más usado y que con más facilidad se entiende en todas ellas, para 
bien, y utilidad de sus obejas de aquellas partes, que por largos años las apa-
ciente, y govierne, a gloria, y honra de Dios nuestro Señor (Bilbao, 1596), que 
ostenta en portada el emblema de la Compañía, pues se trata de una Cartilla 
bilingüe, con el Abecedario y Silabario más el recitativo catequético: «Todo fiel 
Christiano/es muy obligado», de singular importancia lingüística por su irrada-
ción «para las tierras Bascongadas», producto de un Sínodo convocado por el 
Obispo Pedro Manso donde recomienda que «los Prelados hagan imprimir cada 
año doctrinas christianas en lenguaje acomodado a las provincias», para «que 
los Curas tengan Cartillas en lengua propria de cada Provincia»46, pues la Com-
pañía no se asienta (definitivamente) en Bilbao hasta 1604.

De algunos años después conservamos una curiosísima Suma, y subs-
tancia de la Doctrina Christiana. Para que los niños y personas que no saben, 
la puedan mejor, y más fácilmente entender, y saber las cosas más principa-
les della. Y assí mesmo lleva al fin la prática, y Acto de Contricción (Sevilla, 

45 V. INFANTES y A. MARTÍNEZ PEREIRA, De las primeras letras, cit., I, nº 2 y 3, 
respectivamente.

46 Vid., con más extensión, V. INFANTES, De las primeras letras, cit., nº XXXIV, 
129-130.
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1628)47, que se trata en realidad de un exiguo Catecismo compendiado de pre-
guntas y respuestas, continuado –a diferencia de la mayoria de los otros modelos 
que la suele anteponer– por la instrucción catequética de Oraciones y Doctrina 
y rematado por las «advertencias al Acto de Contricción para alcançar el perdón 
de los pecados si se haze de coraçón», que es lo que recomendaba San Ignacio 
en sus Ejercicios48.

De similar intención para la instrucción elemental, aunque en este caso 
dirigida a la formación gramatical, es una obra «compuesta y recopilada de 
diuersos autores por el P. Francisco Pérez de Náxera, de la Compañía de Jesús» 
y estar «dirigida a los mesmos Maestros, y a sus discípulos» titulada Ortogra-
phía castellana dividida en primera, y segunda parte a modo de Diálogo entre 
dos niños que van a la escuela. Para que la vayan copiando con su mano, y 
tomándola de memoria juntamente, porque en este exercicio hallen, quando sal-
gan de la escuela, enseñados en la cosa de más importancia que tiene el escribir 
(Valladolid, 1604)49; que el autor fuera jesuita no implica necesariamente que 
fuera aplicada en los Colegios de la Compañía, pero quisiéramos suponer que al 
menos en alguna circunstancia supliría la machacona presencia de la omnipre-
sente «Gramática de Manoel Alvares», jesuita portugués cuya obra De institu-
tione Grammatica libri tres (Lisboa, 1572), fue sistemáticamente recomendada 
y utilizada desde los primeros tiempos de la Ratio50.

Resta mencionar unos curiosos y breves Diálogos poéticos de autor des-
conocido, aunque sin la menor duda jesuita, que desarrollan aspectos puntuales 
de la formación catequética a través de dos o tres interlocutores, uno de ellos lla-
mado (precisamente) «Ignacio», de los que del siglo XVII sólo conservamos (en 
la actualidad) el correspondiente a las Excelencias de la Fe (Barcelona, 1684)51: 
«Ignacio. Sabéis Antonio, y Francisco/cómo os rogué con mil veras», aunque 
tenemos noticias de los correspondientes a la Penitencia (Barcelona, 1689)52, 

47 V. INFANTES y A. MARTÍNEZ PEREIRA, cit., I, nº II; edición, I, 412-420.
48 Vid. San Ignacio, Obras, cit., 244, hablando de los «tres effectos» por los que se hacen 

las penitencias externas.
49 V. INFANTES y A. MARTÍNEZ PEREIRA, De las primeras letras, cit., I, nº III; edición, 

I, 170-196.
50 Vid. Emilio SPRINGHETTI, Storia e fortuna della Grammatica de M. Alvares, Huma-

nitas, 13-14 (1962), 283-301 y Amadeu TORRES, Humanismo inaciano e artes de Gramática: 
Manoel Alvares entre a ‘ratio’ e o ‘usus’, Bracara Augusta, 38 (1984, 173-189.

51 V. INFANTES y A. MARTÍNEZ PEREIRA, De las primeras letras, cit., I, nº IX; edición, 
I, 454-459.

52 V. INFANTES y A. MARTÍNEZ PEREIRA, De las primeras letras, cit., I, nº 4.
53 V. INFANTES y A. MARTÍNEZ PEREIRA, De las primeras letras, cit., I, nº 5.



 Las escuadras pueriles de San Ignacio 577

la Doctrina Christiana (s. l., pero finales del siglo XVII)53, la Santa Cruz (s. l., 
pero finales del siglo XVII)54 y el Ave María55. Es muy probable que formaran 
una serie poético/didáctica que se completaría con otros themas relacionados, 
como sucede en el siglo siguiente con la Relación, que pueden representar dos 
niños explicando los principales Mysterios de nuestra Santa Fe («Niño, pues 
Christiano eres,/y tanto aprecias el serlo»), con la mención de estar «Compuesta 
por un Padre de la Compañía de Jesús» (Córdoba, c. 1750), desarrollada en ocho 
partes: Credo, Siete Sacramentos, Creación del Mundo, Mandamientos de la 
Ley de Dios, Padre Nuestro, Ave María y la Persignación y de la que conocemos 
varias salidas editoriales hasta finales del siglo XVIII56.

Hemos dejado para el final la que tendría que haber sido cronológica-
mente la primera, y con ello nos referimos a una de las obras más singulares 
y divulgadas de la mitad del siglo XVI, la Doctrina Christiana que se canta. 
Oydnos vos por amor de Dios de Juan de Ávila, con toda probabilidad impresa 
por primera vez en Baeza, hacia ¿1550?, aunque no conozcamos en la actualidad 
ninguna edición; pero como opina (con toda lógica) Cátedra es «impensable que 
antes [de 1554, primera conocida] no se hubieran producido algunas ediciones 
en la sede avilina de Baeza, creada, en buena medida, para la catequesis infantil, 
como la misma Doctrina»57. A esta supuesta impresión sigue (hoy por hoy y 
con un ejemplar en la mano) la de Doctrina Christiana que cualquier chris-
tiano es obligado a saber, que se canta. Oydnos vos por amor de Dios (Valen-
cia, 1554)58, y valga recordar, que de la mano de Francisco de Borja, el primer 
Colegio peninsular se funda en Gandía en 1545-1546 y en Valencia en 1552. 
No puede extrañar, entonces, la aparición de esta obra en 1554 en la ciudad del 
Turia. Es importantísimo el cierre didáctico de la misma, tras el consabido Abe-
cedario, Silabario y el recitativo doctrinal de «Oyd nos vos/por amor de Dios», 
innovación particular de Juan de Ávila, que incluye las «Interrogaciones para 
la doctrina christiana», divididas en «quatro partes», antecedente de todos los 
catecismos dialogados, y «Algunos documentos o avisos para gloria del Señor 
y mejor enseñar la Doctrina Christiana», manual en prosa de aplicación práctica 
destinada a la labor catequética, y de los que sólo es posible pensar en una auto-

54 V. INFANTES y A. MARTÍNEZ PEREIRA, De las primeras letras, cit., I, nº 6.
55 V. INFANTES y A. MARTÍNEZ PEREIRA, De las primeras letras, cit., I, nº 7.
56 V. INFANTES y A. MARTÍNEZ PEREIRA, De las primeras letras, cit., I, nº 8, aunque 

pueden verse también el I, nº XII, edición, II, 940-968; I, nº XIV; I, nº 11; I, XVII; I, nº 14; I, nº XXII 
y I, nº XXIII. 

57 Vid. Pedro M. CÁTEDRA, Imprenta y lecturas en la Baeza del siglo XVI, Salamanca, 
2001, 278; además, V. INFANTES, De las primeras letras, cit., nº 24.

58 V. INFANTES, De las primeras letras, cit., nº X, 91-93. 
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ría jesuítica –falta en todas las ediciones posteriores–, que establece así una sin-
gular relación del «gran Apóstol de Andalucía» con San Ignacio, como refleja 
una «Carta» ignaciana desde Roma el 24 de enero de 154959. Años después, en 
1586, en una carta que el Padre Villalba remite al general Aquaviva le indica, a 
propósito de la Doctrina del Padre Ripalda:

 
«[…] La nota que ponen a la doctrina del P. Ripalda es ser muy teóloga, y que no 
tienen los niños necesidad de tanta teología, ni aun tampoco los grandes; item, 
que no tiene orden ni método para que con facilidad se pueda tener en la memoria 
y que no tiene semejanza con la que comúnmente ha corrido por acá, que ha sido 
la muy usada y parece bastaba usar, que era la del P. Maestro Ávila.»60

 En estos años ya se refleja el asunto de las obras de Astete/Ripalda, que 
culminará en las sucesivas ediciones del famoso Catecismo61, motivo de otras 
consideraciones diferentes a las que ahora tratamos.

Baste recordar que la imparable expansión de la Compañía necesaria-
mente lleva asociada esta iniciática labor doctrinal, para la que es imprescindible 
el uso de las Cartillas y Doctrinas; por ello no puede extrañar en los primeros 
momentos el uso de un texto de probada eficacia instructiva a la que han añadido 
«algunos documentos o avisos», que posteriormente no son necesarios recordar 
de forma impresa, aparte de editar rápidamente las Cartillas para el aprendizaje 
inmediato. Concuerdan en muchos aspectos con lo que indicará años después 
la Ratio: «apréndase y recitese de memoria los viernes o sábados la doctrina 
cristiana en las clases, sobre todo de gramática, y también en las otras, si es 
necesario. A no ser que en algún sitio y con discípulos nuevos se juzgue que 
debe recitarse con más frecuencia» o en lo que Marcos Jorge nos recuerda al 
inicio de su Doctrina: «Recolhidos os meninos onde se ha de fazer Doctrina…». 
En 1554 llegan a Cuenca y consta por el testimonio de uno de los Padres, Diego 
Xuárez, que escribe a sus superiores indicándoles que regalan a los niños Car-
tillas y a las niñas Rosarios; no nos parece (tampoco) ocasional que la Cartilla 

59 En sus Obras, cit., 832-835; añádase Manuel RUIZ JURADO, San Juan de Ávila y 
la Compañía de Jesús, in Archivum Historicum Societatis Iesu, 40 (1971), 153-172; Melquiades 
ANDRÉS, San Juan de Ávila, maestro de espiritualidad, Madrid, 1997 y, recientemente, «El Maes-
tro Ávila». Actas del Congreso Internacional, Madrid, 27-30 noviembre 2000, Madrid, 2002.

60 En en Luis RESINES (apud Astráin), Historia de la Catequesis en Castilla y León, Sala-
manca, 2002, 121.

61 Vid. L. RESINES, Historia de la catequesis, cit., 117-124 y Luis RESINES, Catecismos 
de Astete y Ripalda, Madrid, 1987; más el facsímile de la hasta ahora princeps de la Doctrina Chris-
tiana de Jerónimo Ripalda (Burgos 1591), (ed. de Luis Resines), Salamanca, 1991.

62 En Sara T. NALLE, God in La Mancha. Religious Reform and the People of Cuenca, 
1500-1650, Baltimore, 1992, 112.
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de Ávila tenga (precisamente) el Rosario…62; técnica similar a la usada en Italia 
en parecidas fechas del inicio de la expansión docente63. El éxito de esta Doc-
trina Christiana es elocuente, hay constancia de impresiones (probablemente) 
en Toledo en ¿1556?, si es que no es una distribución de ejemplares impresos en 
otra ciudad64, en Medina del Campo en 1558, con el título de Doctrina Chris-
tiana que se canta. Oyd nos vos por amor de Dios. Hay añadido de nuevo el 
Rosario de nuestra Señora, y una instrucción muy necessaria, ansí para los 
niños como para los mayores, aunque en este caso reducida y con variantes, 
faltando las «Interrogaciones» y los «Documentos»65 y, de nuevo en Valencia en 
1574, de nuevo con pequeñas variantes: Doctrina Christiana que se canta. Oyd 
nos vos por amor de Dios. Añadida agora de nuevo, y mejorada de un villancico 
espiritual, pero donde ya figura «Esta doctrina fue ordenada por los Padres de 
la Compañía de Jesús»66 y que demuestra que el uso de la obra de Juan de Ávila 
por parte de la Compañía fue sistemático durante más de 20 años.

Termino recogiendo (apud Kamen) el juicio de Mosé Pere Santacana, 
Párroco de Mediona (Cataluña) en 1603 cuando responde a una consulta de esta 
manera: «Si mis fuentes no me han dicho la verdad tampoco yo la he escrito, y 
quien desee estar bien informado acudirá a los que saben más que yo. Vaya[n] 
con Dios».

63 Vid. Paul F. GRENDLER, Schooling in Renaissance Italy. Literacy and Learning, 1300-
1600, Baltimore, 1989, 363-371.

64 V. INFANTES, De las primeras letras, cit., nº 25.
65 V. INFANTES, De las primeras letras, cit., nº XI, 93-94.
66 V. INFANTES, De las primeras letras, cit., nº XXIV, 111-112.



Emblemática, memória e esquecimento: 
a geografia da salvação e da condenação nos 

caminhos do «prodesse ac delectare» na História do 
Predestinado Peregrino e seu Irmão Precito (1682) 

de Alexandre de Gusmão SJ [1629-1724]

Zulmira C. Santos
Universidade do Porto

Se olharmos, ainda que de um modo geral, a vasta produção textual da 
Companhia de Jesus em Portugal, no século XVII, encontraremos obras de vária 
natureza, da sermonária às «artes de morrer», dos tratados de retórica às Cró-
nicas institucionais ou aos textos comportando paradigmas de conduta moral e 
espiritual que revelam, no seu conjunto, a forte acção e vocação «disciplinado-
ras» da Companhia, espelhadas nessa produção, mas também na coesa organi-
zação escolar que, de muito modos, a suportava. Desse ponto de vista, o jesuíta 
Alexandre de Gusmão [1629-1724] integra o padrão dos muitos discípulos de 
Santo Inácio a quem devemos textos que se esforçaram por enquadrar numa 
perspectiva religiosa, moral e espiritual e, portanto, sócio-cultural, a vida dos 
cristãos nos seus diferentes estados, investindo numa estratégia de expansão 
do saber, condicionada por um programa preciso de afirmação ideológica, ade-
quado à crescente complexidade do mundo, pelo uso de técnicas específicas1.

1 Alexandre de Gusmão nasceu em Lisboa, em 14 de Agosto de 1624. De acordo com as 
informações de Barbosa Machado, foi para o Brasil, levado pelos pais, quando contava dez anos. 
Entrou para a Companhia, no colégio da Baía, em 28 de Outubro de 1646. Foi professor de humani-
dades e «Prefeito de Estudos» no Colégio do Rio de Janeiro, «Ministro» do Colégio da Baía, Reitor 
do Colégio de Santos, Capitania do Espírito Santo, da Baía e, por fim, Provincial. O facto de ter 
ocupado, durante oito anos, o cargo de «mestre de noviços» parece tê-lo despertado para a preocu-
pação, tão de acordo com o espírito da Companhia, de educar jovens, tendo fundado, nas imediações 
da Baía, na Vila de Nossa Senhora do Rosário, um seminário que intitulou de «Belém», de que foi
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Basta um breve olhar pelos escritos do Pde Alexandre de Gusmão para 
constatar esta quase evidência. Partilhou, com outras obras mais ou menos con-
temporâneas, a preocupação com a educação de crianças e adolescentes, acen-
tuando as obrigações e responsabilidade dos pais nesta área particular2, repro-
duzindo e sublinhando contribuições anteriores3, divulgou a particular devoção 
a Nossa Senhora4, exercitou a dimensão alegórica como forma de investimento 
no «delectare» para, surpreendendo, captando a atenção e agradando, atingir o 
«prodesse»5. 

 O Pde Gusmão viveu no Brasil desde os dez anos e aí integrou aos 
dezassete a Companhia de Jesus. Não valerá a pena, por sabido, frisar a impor-

por duas vezes reitor. Barbosa Machado sublinha que quando Alexandre de Gusmão faleceu, em 15 
de Março de 1724, «Foy innumeravel o concurso do povo, que concorreo a venerar o seo Cadáver, 
do qual levarão grande parte dos vestidos como relíquias de Varão Santo, e para se evitar o tumulto 
foy occultamente sepultado» (Diogo Barbosa MACHADO, Bibliotheca Lusitana, Tomo I, Coim-
bra, 1965, 95-96. Carlos SOMMERVOGEL, SJ, Bibliothèque de la Compagnie de Jesus, Tomo III, 
1892, col.1960-1962.

2 Sobretudo a Arte de criar bem os filhos, Lisboa, Miguel Deslandes, 1685, mas também 
a Escola de Belém, Jesus nascido no Presépio, Évora, na Officina da Academia, 1678 (2º ed. em 
1735) e o Menino Christão, Lisboa, Miguel Deslandes, Impressor delRey, 1695.

3 V. o artigo de Maria de Lurdes Correia Fernandes inserido nestas Actas.
4 Maria Rosa de Nazaret nas montanhas de Hebron, a Virgem nossa Senhora na Compa-

nhia de Jesus, Lisboa, na Officina Real Deslandesiana, 1715. Embora esta obra esteja orientada para 
dar conta dos «benefícios» e protecção da Virgem Maria aos inacianos, recorde-se o papel activo dos 
jesuítas na divulgação das devoções marianas que, sobretudo ao longo do século XVIII, lhes trouxe, 
entre muitos outros motivos, naturalmente, a hostilidade e críticas de sectores jansenistas e janse-
nizantes, essencialmente pelo que se prendia com excessos de «afectividade». Aliás a própria Ratio 
Studiorum (1599) frisava a importância da «Congregatio B. Virginis. Det operam, ut Divae Mariae 
Annunciatae congregatio ex Romano Collegio in suum propagetur; cui qui nomen non dederit, 
non esset in academiam, in qua recoli solent literariae exercitationes, admittendus; nisi forte ipse 
rector aliter expedire in Domino iudicaverit. Verum ea, quae ad congregationem vel academiam 
spectant, ne fiant eo tempore, quo in templo nostro sacrae conciones seu lectiones habentur.». 
(Ratio Atque Institutio Studiorum Societas Iesu, Introduzione e traduzione di Ângelo Bianchi, 
Milano, Rizzoli, 2002, 120-122). Como se sabe, existe uma muito cuidada edição crítica da Ratio 
da autoria de Ladislau Luckács, no quinto volume dos Monumenta Paedagogica Societatis Iesu 
(Roma, 1986) e, com uma elucidativa introdução a cargo de Adrien DEMOUSTIER e Dominique 
JULIA, anotada e comentada por Marie-Madeleine COMPÈRE, uma tradução francesa, Ratio Stu-
diorum. Plan raisonné et institution des études dans la Compagnie de Jésus, Paris, Belin, 1997. 
V. ainda Cármen LABRADOR, José Mnez de la ESCALERA, Ambrósio DÍEZ ESCANCIANO, 
El sistema Educativo de la Compañia de Jesus. La Ratio Studiorum (ed. de Eusébio Gil), Madrid, 
1992.

5 Sobretudo exercitando a dimensão alegórica em obras como, para além do Predestinado 
Peregrino, Eleyção entre o bem e o mal eterno (Lisboa, na Officina da Musica, 1720) e O Corvo e 
a Pomba da Arca de Noé no sentido Allegorico, e moral (Lisboa, Bernardo da Costa, impressor da 
Religião de Malta, 1734).
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tância que os discípulos de Santo Inácio tiveram em terras de Vera-Cruz, pra-
ticamente logo a seguir à partida de Manuel da Nóbrega6. Se a evangelização 
desta terra «sine rege e sine lege» não foi apenas, nos primeiros tempos, con-
duzida pelos discípulos de Santo Inácio7, a «história» contada pelas fontes da 
Companhia, sobretudo pelas crónicas e pelas cartas, fez do Brasil, entre guerras 
«justas» e «injustas» ou na relação conflituosa dos colonos com os jesuítas – e 
às vezes destes com eles mesmos8 –, um terreno privilegiado de acção, cujas 
consequências, como sabemos, permitiram as muitas interpretações que alguns 
acontecimentos da segunda metade do século XVIII quiseram legitimar. Barto-
lomeu de Gusmão é um dos muitos jesuítas que, nascidos na metrópole, se diri-
giram enquanto crianças para o Brasil e aí acabaram por viver, salvo em breves 
deslocações que normalmente se saldavam por Lisboa ou por Roma9. Como se 
pode verificar na brevíssima biografia resumida em nota, a partir de Barbosa 

6 Equacionada por uma vastíssima e nem sempre concordante bibliografia. Em todo o caso, 
sublinho as várias e muito importantes contribuições de Serafim Leite, de cujo conjunto destaco a 
História da Companhia de Jesus no Brasil, Lisboa - Rio de Janeiro, Portugália, 1938-1950 (10 vols, 
a partir do 3º vol. Lisboa, Portugália; Rio de Janeiro, Instituto Nacional do Livro); os estudos de 
Sérgio Buarque de HOLANDA (dir. de), História Geral da Civilização Brasileira, S. Paulo, Difusão 
Europeia do Livro, 1960; (dir. de) A Época colonial, Rio de Janeiro, S. Paulo Difel, Bertrand Brasil, 
1985-1989; Visão do Paraíso: os motivos edénicos no descobrimento e colonização do Brasil, S. 
Paulo, 1969; mais recentemente, 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, 65-83; Paolo BROGIO, 
Evangelizzare il mondo. Le missioni della Compagnia di Gesù tra Europa e America (secoli XVI-
XVII), Roma, 2004.

7 José Adriano de Freitas CARVALHO, «La prima evangelizzazione del Brasile (1500-
1550). Gli anni del silenzio» in Atti L’Europa e l’evangelizzazione del nuovo mondo, Fondazione 
Ambrosiana Paolo VI, villa Cagnola, Gazzada (Varese), Itália, 3-10 de settembre, 1992, 213-232. 
Paolo BROGIO, «Come ângeles de paz». I gesuiti e il contenimento sociale», Evangelizzare il 
mondo, ed. cit, 197-243.

8 V., no âmbito de uma ampla documentação, na sua maioria estudada por Serafim Leite, 
o testemunho de Simão de Vasconcelos na Chronica da Companhia de Jesu no Estado do Brasil 
(1663). Embora visando um período anterior de quase cem anos, o relato sublinha problemas que 
se mantinham, com muita acuidade, ao longo do século XVII (v. a introdução de Serafim Leite a 
Simão de VASCONCELOS, Crónica da Companhia de Jesus, Petropólis-Brasília, 1977, Zulmira 
C. SANTOS, «Em busca do paraíso perdido: a Chronica da Companhia de Jesu do Estado do Bra-
sil de Simão de Vasconcellos, SJ» in Quando os Frades Faziam História, De Marcos de Lisboa a 
Simão de Vasconcellos (dir. de José Adriano de Freitas Carvalho), Porto, 2001, 145-178. Luís A. de 
Oliveira RAMOS, introdução e notas a Simão de Vasconcelos S.J., Notícias Curiosas e Necessárias 
das Cousas do Brasil, Lisboa, 2001, 9-86.

9 Para lembrar apenas duas grandes figuras da Companhia (cada uma a seu modo, obvia-
mente) que, no século XVII, partilharam este destino, citem-se os casos de Simão de Vasconce-
los [1597-1671], o autor da ao tempo controversa Chronica da Companhia de Jesu no Estado do 
Brasil e do que obrarão seus filhos nesta parte do novo Mundo (1663), que saiu do Porto, onde



 584 Zulmira C. Santos

Machado e Sommervogel, teve um «cursus honorum» comum aqueles que se 
distinguiam nos estudos e se tornavam professores nos Colégios de que a Com-
panhia dispunha no Brasil. Foi professor de «humanidades» no colégio do Rio 
de Janeiro, circunstância que, de acordo com o programa da Ratio Studiorum, o 
tornou certamente apto a lidar com os preceitos da Retórica, na medida em que 
enquanto a segunda e terceira classes de Gramática se ocupavam já da «figurata 
constructio»10, as aulas de Humanidades iniciavam o ensino «praeceptorum ad 
rhetoricam spectantium»11. E, neste contexto, para além dos preceitos técnicos, 
a familiaridade com temas e textos criava uma competência capaz de explorar os 
vários recursos argumentativos da linguagem, assinalando à retórica uma certa 
função instrumental de apuramento dos dotes intelectuais, concretizada nas dis-
putas, nos vários exercícios argumentativos e até nas representações teatrais.12. 
Não tinha sido certamente por acaso que o próprio Inácio de Loyola tivesse 
recordado que entre as coisas úteis para um jovem aluno estavam os «tropos e 
as figuras do discurso», praticamente antecipando a cláusula da Ratio segundo a 
qual a retórica «nec utilitati solum servit, sed etiam ornatui indulget»13. 

tinha nascido, ainda criança (desconhece-se a data precisa), em direcção à Baía (Diogo Barbosa 
MACHADO, Bibliotheca Lusitana, tomo III, ed. cit., 724); um outro caso, um pouco mais tardio e 
muito mais conhecido também, é o do Pde António Vieira [1608-1697] que saiu de Lisboa, com sete 
anos, acompanhando os pais, tendo como destino a Baía (Diogo Barbosa MACHADO, Bibliotheca 
Lusitana, Tomo I, ed. cit., 416).

10 Ratio Atque Institutio Studiorum Societas Iesu (Introduzione e traduzione di Ângelo 
Bianchi), Milano, Biblioteca Universale Rizzoli, 2002, 288: «Regulae Professoris supremae classis 
Grammaticae. 1. Gradus. Gradus huius scholae est absoluta grammaticae cognitio; ita enim recolit 
ab initio syntaxim, ut addat omnes appendices; deinde explicet constructionem figuratam, et de arte 
metrica.»

11 Ratio Atque Institutio Studiorum Societas Iesu, ed. cit., 278-280: «Regulae Professoris 
Humanitatis. 1. Gradus. Gradus huius scholae est, postquam ex grammaticis excesserint, praeparare 
veluti solum eloquentiae, quod triplicer accidit: cognitione linguae, aliqua eruditione, et brevi infor-
matione praeceptorum ad rhetoricam spectantium.»

12 Ratio Atque Institutio Studiorum Societas Iesu, 128,     16: «Disputationes menstruae et 
hebdomadariae. De menstruis et hebdomadariis disputationibus servanda diligenter curet, quae in 
regulis professorum theologiae ac philosophiae praescribuntur», Disputationes quomodo moderan-
dae, 124, 6. Sobre a função do teatro existe uma ampla bibliografia de que destacamos, pela relação 
directa com a afirmação acima registada, o estudo de Ferdinando TAVIANI, «Il teatro per i gesuiti: 
una questione di método», Alle origini dell’Università dell’ Aquila. Cultura, Università, collegi 
gesuitici all’inizio dell’età moderna in Itália Meridionale (a cura di Filippo Iappelli S.I. e Ulderico 
Parente), Roma, Institutum Hstoricum S.I., 2000, 225-250.

13 Ratio Atque Institutio Studiorum Societas Iesu  ed. cit., 264: «Regulae Professoris Rhe-
toricae – 1. Gradus. Gradus huius scholae non facile certis quibusdam terminis definirit potest; ad 
perfectam enim eloquentiam informat, quae duas facultates maximas, oratoriam et poeticam com-
prehendit (ex his autem duabus primae semper partes oratoriae tribuantur), nec utilitati solum servit, 
sed etiam ornatui indulget.». Para os diferentes momentos de «elaboração» da Ratio, da parte IV
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Gusmão foi também ministro e depois reitor do prestigiado Colégio da 
Baía, do Colégio de Santos e mais tarde Provincial. O facto de ter sido mestre 
de noviços – Diogo Barbosa Machado di-lo autor de um «Noviço Instruído» 
que terá permanecido manuscrito14 – contribuiu seguramente para que se tivesse 
preocupado com a educação de adolescentes, patente em mais do que um dos 
seus textos, e que parece tê-lo levado à fundação do seminário que chamou «de 
Belém», em 168715. 

Quando o Pde Gusmão faz publicar, pela primeira vez, a História do 
Predestinado Peregrino e seu irmão Precito em a qual debaixo de uma myste-
riosa parabola se descreve o sucesso feliz do que se hade salvar e infeliz sorte 
do que se hade condemnar, em 1682, tem já cinquenta e três anos e uma longa 
experiência de docência e direcção espiritual. Esta é, aliás, a segunda, em ter-
mos cronológicos, das suas obras impressas. É também a mais editada (Lisboa, 
Miguel Deslandes, 1682; Évora, na off. da Academia, 1685; Lisboa, Filippe de 
Sousa Villela, 1724), sempre no mesmo formato de pequeno oitavo, facilmente 
transportável, como é sabido, e chegou até a ser traduzida para castelhano em 
1696 (Barcelona: por Rafael Figuero; 4.º) e 1698 (Lisboa; [s.n.], 12.º). Tida 
como exemplo de um género que o século XVII português conheceu, mas pouco 
cultivou, pelo menos em termos de realidade editorial16 – a «novela alegórica» –, 

das Constitutiones à versão impressa de 1589 v. I. LUKÁCS, Monumenta Paedagogica Societatis 
Iesu, T. 1, 1540-1556, Roma, 1965; t. 2 e T. 3, 1557-1572, Roma, 1974; t. 4, 1573-1580, Roma, 
1981; T. 5, Ratio atque Institutio Studiorum societatis Iesu (1586, 1591, 1599), Roma, 1986; T. 6 e 7 
Collectanea de Ratione Studiorum Societatis Iesu, Roma, 1992. Dominique JULIA, «L’élaboration 
de la Ratio Studiorum 1548-1599», Ratio Studiorum, Plan raisonné et institutions des études dans 
la Compagnie de Jesus (éd. Bilingue latin-français, presentée par Adrien DEMOUSTIER et Domi-
nique JULIA, traduite par Léone ALBRIEUX et Dolorès PRALON-JULIA, annotée et commen-
tée par Marie-Madeleina COMPÈRE, Paris, Bélin, 1997, 29-43; Anita MANCIA, «La Ratio Stu-
diorum: genesi e sviluppo in relazione com alcuni ordinamenti coevi fino al 1599», Alle origini 
dell’Università dell’ Aquila. Cultura, Università, collegi gesuitici all’inizio dell’età modesna in 
Itália Meridionale, ed. cit. 129-147.

14 Diogo Barbosa MACHADO, Bibliotheca Lusitana, ed. cit., 97.
15 Mário MARTINS, «História do Predestinado Peregrino e de seu irmão Precito», Brotéria, 

vol. 78 (1964), 697-708.
16 De resto, a obra do Pde Gusmão parece ser o único exemplar conhecido do género, 

no século XVII, na medida em que outras novelas, mais ou menos contemporâneas, como as do 
presbítero Mateus Ribeiro Alívio de Tristes, e consolação de queixosos (1672), Retiro de cuidados, 
(1681), Roda da fortuna, (1692) não devem, salvo melhor opinião, qualificar-se de «alegóricas». Se 
tivermos como critério o recurso à «alegoria continuada» como principal factor diegético, as outras 
novelas que podem integrar este filão foram editadas em pleno século XVIII: o Compêndio Narra-
tivo do Peregrino na América (1728) de Nuno Marques Pereira [1652? - 1733?]; a Preciosa (1731) 
e Enganos do Bosque, Desenganos do Rio (1741) de Soror Maria do Céu [1658-1752?]; o Reino da 
Babilónia (1749) de Soror Madalena da Glória [1672-1759?] (M. Lucília Gonçalves PIRES e José 
Adriano de CARVALHO, História Crítica da Literatura Portuguesa, ed. cit., 342-343).
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não deixa de ser curioso mas compreensível, que no interior do texto, o Pde Gus-
mão retome a conhecida argumentação contra os perigos espirituais das novelas, 
afirmando que, no percurso da perfeição, só têm lugar «livros sagrados, devotos 
e honestos e nem hum so livro de comedias ou novelas se deve achar ali»17. De 
facto, os autores de matéria espiritual, mesmo quando escolhiam um registo 
discursivo tributário da narrativa de ficção, evitavam, quase fugiam, da palavra 
«novela», conotada com o campo dos perigos espirituais e da falta de verosimil-
hança18. A quase totalidade das obras que hoje assim designamos, numa clara 

17 Historia do Predestinado Peregrino, ed. cit., 74. Citarei sempre a partir da edição de Évora 
de 1685.

18 Os sinais de tal preocupação manifestaram-se, como uma ampla bibliografia já equacio-
nou, ao longo dos séculos XVI e XVII (v. para os livros de cavalaria o elenco de estudos publicado 
em Daniel EISENBERG e Mª Cármen MARÍN PINA, Bibliografía de los libros de caballerías cas-
tellanos, Zaragoza, Prensas universitárias de Zaragoza, 2000; Isabel ALMEIDA, Livros portugueses 
de cavalarias do Renascimento ao Maneirismo, Lisboa, dissert. de doutoramento pol., 1998). Em 
datas próximas da Historia do Predestinado Peregrino, podem rastrear-se as convicções de Pierre-
Daniel Huet, no tratado, quase contemporâneo desta obra do Pde Gusmão, intitulado Lettre-traité 
sur l’origine des romans (Paris, 1670) que este segundo preceptor do Delfim (ao lado de Bossuet) 
redigiu para a edição da Zaïde, procurando legitimar a ficção narrativa em prosa «Ainsi le divertis-
sement du lecteur, que le romancier habile semble se proposer pour but n’est q’une fin subordonnée 
à la principale, qui est l’instruction de l’esprit et la correction des moeurs» (P. D. HUET, Lettre-
traité sur l’origine des romans, Paris, Droz, 115 (v. Laurence PLAZENET, «L’impulsion érudite 
du renouveau romanesque», Du roman courtois au roman baroque (sous la direction de Emmanuel 
Bury et Francine Mora), Paris, Les Belles Lettres, 2004, 35-63. No prólogo da edição de 1734 do 
Alívio de Tristes, Mateus Ribeiro retoma essas considerações, escudando-se na posição de Huet, 
para contrariar aqueles que «condenem a hum Ecclesiastico cõpor Novelas», pois que «O eruditís-
simo Pedro Daniel Huet Bispo de Abranches, e segundo Mestre do Delphim escreveo em Latim, e 
em Francês hum doutíssimo Tratado da origem, e bom uso das Novelas, e quando estas são como 
devem ser exemplares pouco importa, que hum Ecclesiastico debaixo de huma ficção engenhosa 
mostre o premio, e estimação da virtude, o castigo, e abominação do vício.» (Mateus RIBEIRO, 
Alívio de Tristes, Lisboa Occidental, na Officina Ferreiriana, 1734, «Prologo»); em todo o caso as 
justificações alegadas não parecem ter convencido o abade de Sever que, na sua Biblioteca Lusitana, 
entendeu que a erudição de Mateus Ribeiro teria sido empregada «compondo mais para divertimento 
de ociosos, que instrução de sábios» (D. Barbosa MACHADO Bibliotheca Lusitana, ed. cit, 450). 
Quando, nos anos finais do século XVII, mais precisamente 1684 e 1696, o prólogo anónimo das 
Novelas Exemplares (1686) de Gaspar Pires Rebelo e o «Parecer» (1696) de Frei João dos Prazeres 
ao Serão Político de Frei Lucas de Santa Catarina (1704), sublinham a capacidade desta tipologia 
narrativa para, nas palavras do censor, «entre o saboroso da ficção», introduzir «o amargoso da 
verdade», acentuando o carácter «exemplar», «porque doutrinal o fim a que as termina seu autor», a 
questão, embora sob designação diversa, não se afasta dos parâmetros essencias, remetendo para um 
mesmo património de referências: quando usada, a designação «novela» precisa quase sempre de 
escorar-se numa argumentação que evidencie a «utilitas», mesmo que o alegado carácter edificante 
nem sempre ocorra. No entanto, o problema parece adquirir contornos mais problemáticos quando, 
no caso do Pde Gusmão ou no de Nuno M. Pereira, se trata alegadamente de «matéria espiritual» que 
não parece compadecer-se com a designação (M. Lucília Gonçalves PIRES, «Acerca duma novela 
barroca. ‘Os Irmãos Penitentes’ de Frei Lucas de Santa Catarina», Xadrez de Palavras. Estudos de 
Literatura Barroca, Lisboa, 1996, 147-158).
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traição ao espírito e à letra da época, prefere ser apelidada de «história», ou até 
de «livro», na tradição de uma nomenclatura, oscilante, sem dúvida, que fez o 
seu caminho essencialmente no século XVI19. 

Alexandre de Gusmão intitula «historia» a sua obra, acentuando, no 
título, que se trata de uma «parábola», à imitação do estilo de Cristo, e que tal 
escolha se justifica pela necessidade de «mover a curiosidade do Leytor», com-
portando, portanto, uma assumida dimensão utilitária. Alguns anos mais tarde, 
tendo como horizonte a mesma realidade que o Pde Gusmão tão bem conhecia 
– o Brasil –, Nuno Marques Pereira justificará a opção por um estilo «em parte 
parabólico» com o «exemplo de muitos autores espirituais que usaram desta 
frase e género de escrever; e o mesmo Cristo Senhor nosso, tratando sólida 
doutrina com os homens, para melhor os persuadir o praticou; e ainda hoje, 
com maior razão nos tempos presentes, para convencer ao gosto dos tediosos de 
lerem e ouvirem ler os livros espirituais, são necessários todos estes acepipes e 
viandas».20

Em todo o caso, e apesar da muita discussão que o conceito de alegoria 
continua a suscitar, a obra de Gusmão pode ser hoje classificada como uma 
«novela», entendendo por tal um texto de ficção narrativa em prosa, neste caso 
de evidentes características alegóricas, no sentido em que, nas Institutiones 
Rethoricae de Quintiliano, se entende a alegoria como metáfora continuada: 
«Allegoria, quam inuersionem interpretantur, aut aliud verbis, aliud seusu osten-
dit, aut etiam interim contrarium. […] Prius fit genus plerumque continuatis 
tralationibus […]21 «[…] quem ad modum ’  facit continua µ  
[…]22. De resto, tanto o tema maior – a peregrinação – como o processo – a 

19 Victor INFANTES, «Tipologias de la enunciación literária en la prosa aurea. Seis títu-
los (y algunos más) en busca de un género: obra, libro, tratado, crónica, historia, cuento, etc.», I, 
Studia Áurea, Actas del III Congreso de AISO (Toulouse, 1993), ed. de Ignacio Arellano, Maria del 
Cármen Pinillos, Fréderic Serralta y Marc Vise, Pamplona, 1996, vol. III, 265-272; II, Actas del XII 
Congreso de la AIG, ed de Derek w. Flitter, Birmingham, 1998, vol. II, I, 310-318; III, Actas del IV 
Congreso Internacional de AISO, ed. Maria da Cruz de Enterría,  Alcalá de Henares, 1998, 845-855; 
IV, Actas del XIII Congreso de la AIH, eds. Florêncio Sevilla y Carlos Alvar, Madrid, 2000, vol. 
III, 641-694; V, Actas del V Congreso de la Asociación Internacional Siglo de Oro, Münster, 1999, 
729-736. V. ainda do mesmo autor, «Nominar las caballerías» in Letteratura Cavalleresca tra Itália 
e Spagna (Da «Orlando? Al «Quijote’), Literatura caballeresa entre España e Itália (Del ‘Orlando’ 
al ‘Quijote, (dir. por Javier GÓMEZ-MONTERO e Bernhard KÖNIG, ed. al cuidado de Folke 
GERNERT), Salamanca, 2004, 35-51. 

20 Nuno Marques PEREIRA, Compendio Narrativo do Peregrino na América, Lisboa, 
1728, «Ao Leitor» (cito pela 6ª edição, 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 vol., Rio de Janeiro, 1939).

21QUINTILIANO, Institution Oratoire (Texte établi et traduit par Jean Cousin), Paris, 
1978, Tomo V, Livre VIII, 6, 44.

22 QUINTILIANO, Institution Oratoire, ed. cit., Tomo V, Livre IX, 2, 46. 
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alegoria – devem muito à produção anterior. Se a viagem como peregrinação, 
simbólica ou não, estrutura muitas das obras que percorrem a Idade Média e da 
novela grega se estende pela bizantina, basta pensar na difusão que Heliodoro e 
Aquiles Tácio alcançaram por toda a Europa, no século XVI23, o recurso à alego-
ria ou aos processos alegóricos era também comum. Nas primeiras décadas do 
século XVII, em Portugal, para nos reportarmos, um pouco artificialmente, ape-
nas ao contexto nacional – que, ao tempo, era não só culturalmente «ibérico», 
como o havia sido ao longo de quase todo o século XVI, mas era-o também do 
ponto de vista político, em termos de monarquia «dual» –, os livros de pastores, 
mais exactamente entre 1601 e 1626, recorreram simultaneamente ao tema e 
ao recurso retórico. Da Primavera (1601) de Francisco Rodrigues Lobo a Os 
Campos Elíseos (1626) de João Nunes de Vasconcelos, a viagem, umas vezes 
no sentido de uma espécie de deambulação espiritual, outras como desterro, 
contribuía para a organização deste modelo narrativo24. O mesmo ocorre, pelo 
que se prende com o uso da alegoria ou de processos alegóricos, nas variadíssi-
mas tipologias discursivas que, prolongando filões que a Idade Média tinha des-
envolvido, atravessaram os séculos XVI e XVII25, passando até pela provável 
matriz alegórica dos «Exercícios Espirituais», como marca impressiva da leitura 
de El Pelegrino de la vida humana (Toulouse, 1490) por Inácio de Loyola26. Não 
pretendo, aqui, tocar esse vastíssimo campo ou sequer respigar a não menos 
ampla bibliografia que o tem vindo a estudar. Nem sequer, tampouco, aludir às 
formas de divinização dos textos27, de que pode ser exemplo a Peregrinación 

23 Javier GONZÁLEZ ROVIRA, La novela bizantina de la edad de oro, Madrid, 1996. 
24 Maria Lucília Gonçalves PIRES e José Adriano de Freitas CARVALHO, História 

Crítica da Literatura Portuguesa, Tomo III, «Maneirismo e Barroco», 339-385; Marta Teixeira 
ANACLETO, Aspectos da recepção de «Los siete libros de la Diana» em França, Coimbra, 1994; 
Roberto MULINACCI, Do palimpsesto ao texto. A novela pastoril portuguesa, Lisboa, 1999; Maria 
Lucília Gonçalves PIRES, int. a Francisco Rodrigues Lobo, A Primavera, Lisboa, 2003, 26-27; 
Paulo J. Silva PEREIRA, Metamorfoses do espelho. O estatuto do protagonista e a lógica da repre-
sentação ficcional na trilogia de Rodrigues Lobo, Lisboa, 2003.

25 António VILANOVA «El Pelegrino andante en el Persiles de Cervantes» in Erasmo y 
Cervantes, Barcelona, 1989, 326-409; S. CHEW, The Pilgrimage of Life, New Haven, 1962; Emilía 
DEFFIS DE CALVO, Viajeros, peregrinos y enamorados: la novela española de peregrinación del 
siglo XVII, Pamplona, 1999.

26 Georg EICKHOFF, «Claravall, Digulleville, Loyola: la alegoría caballeresca de El Pele-
grino de la vida humana en los novicidos monástico e jesuítico» in Ignacio de Loyola y su tiempo, 
Congreso International de Historia, (ed. Juan Plazaola), Bilbao, 1991, 869-881.

27 V., para o contexto espanhol da poesIa lírica do «século de ouro», o vasto elenco de Fran-
cisco Javier SÁNCHEZ MARTÍNEZ, Historia y Crítica de la Poesía lírica culta «a lo divino» en la 
España del siglo de oro (5 tomos, Alicante,1995) e a introdução que antecede o tomo I, «Técnicas 
de Divinización de textos líricos y otros fundamentos teóricos».
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de la vida del hombre de Pedro Hernández de Villaumbrales28, na exploração 
da tensão entre o sagrado e o profano, ou até ao facto de, quase na mesma 
altura de Gusmão, R. Bunyan ter publicado o conhecido Pilgrim’s Progress29. 
Importa sim, sublinhar, neste contexto preciso, ainda que de uma maneira neces-
sariamente breve, a forma como a Historia do Predestinado Peregrino pode ser 
encarada como a conjugação de uma constelação de temas e desenvolvimentos 
reveladores dos valores, práticas educativas e princípios fundamentais de um 
jesuíta português de finais do século XVII, em terras do Brasil. 

A tipologia discursiva seleccionada, a ficção narrativa em prosa, de 
matriz alegórica, revelar-se-ia apta para conciliar prodesse ac delectare, poten-
ciando a intervenção numa ambiência eriçada de perigos espirituais, a de terras 
de Vera-Cruz, que o já referido Nuno Marques Pereira definirá como local onde 
«está introduzida esta quase geral ruína de feitiçarias e calundus nos escravos e 
gente vagabunda neste estado do Brasil, além de outros muitos e grandes peca-
dos e superstições de abusos tão dissimulados dos que têm obrigação de os cas-
tigar, motivo por que o demónio, mestre da mentira e ciência mágica, se tem 
introduzido, com perda de tantas almas remidas pelo precioso sangue de Nosso 
Senhor Jesus Cristo […]»?30. 

A preocupação com as necessidades de evangelização, que a «dedicató-
ria» a S. Francisco Xavier, o «Apóstolo do Oriente», traduz, dissemina-se pelo 
texto, cruzando algumas vezes o tempo da «história» e o tempo do «autor»: 
quando, no capítulo VIII, Predestinado foi visitar os chafarizes de Nazaré, «foi 
apresentado diante de huma virgem mui formosa sem macula […] a qual se 
chama Igreja Catholica»31. Extasiado pelas maravilhas proporcionadas pelo pri-
meiro dos chafarizes, o Baptismo, Predestinado revela a sua preocupação por 
quantos por «estas brenhas de Ásia, da Africa, da América ignoram esta fonte e 
perecem de sede […]», ostentando, deste modo, a sempre presente vontade de 
evangelizar32.

28 Pedro HERNÁNDEZ de VILLAUMBRALES, Peregrinácion de la vida del hombre. 
Novela alegórica del siglo XVI., ed, de H. Salvador Martinez, Madrid, 1986. 

29  John BUNYAN, The Pilgrim’s Progress from this world to that which is to come : delive-
red under the similitude of a dream wherein is discovered the manner of his setting out , his dange-
rous journey, and safe arrival at the desidered country, London, N. Ponder, 1678.

30 Nuno Marques PEREIRA, Compendio Narrativo do Peregrino na América, ed. cit., «Ao 
Leitor».

31 Historia do Predestinado Peregrino, 94.
32 Historia do Predestinado Peregrino, 98.
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1.  Emblemas, memória e esquecimento

A Historia do Predestinado Peregrino e de seu irmão Precito procura 
descrever «debaixo de uma misteriosa parábola», «o sucesso feliz do que se há 
de salvar, e a infeliz sorte do que se há de condenar». Dedicada a S. Francisco 
Xavier, como apóstolo do Oriente, figura que grande parte das obras produzidas 
no Brasil considera um modelo a imitar, na capacidade evangelizadora e na 
resistência heróica33, apresenta-se dividida em seis partes, na tentativa de manter 
e reproduzir o número que corresponde às cidades por onde se desloca cada uma 
das personagens: seis para Predestinado – Belém, Nazaré, Bethania, Cafarnaum, 
Bethel e, finalmente, Jerusalém; seis para Precito: Bethaven (casa da vaidade), 
Samaria (reino do vício), Bethorón (casa da liberdade), Éden (casa das delícias), 
Babel (confusão) e Babilónia34. Parece evidente a divisão entre um caminho que 
percorre os trilhos do Velho Testamento, o de Precito, e aquele que segue, por 
assim dizer, as pegadas de Cristo, o de Predestinado. E, para que a equivalência 
simbólica entre os dois caminhos ressalte, enquanto em Bethaven, onde chegou 
pelo «vale florido» da «Ocasião», Precito encontra «Engano», casado com a 
«Mentira»35, sua irmã, Predestinado chega a Belém, «cidade onde nasceo todo o 
nosso bem» e onde encontrou, em oposição clara ao irmão, o «Palácio do Des-
engano»36. E, em seguida, para Precito, surge Samaria, «terra toda de idolatria 
e pecadores», governada pelo «Vício» e por sua mulher «Profanidade»37. Para 
Predestinado, a etapa posterior, Nazaré, na esteira de Cristo que «de Bellem, 
onde nascera, se foi logo morar a Nazareth, na qual viveo muitos annos, que 
veio a ser chamado Nazareno»38, permite o encontro com o «Culto Divino» e a 
«Religião». E, enquanto na terceira cidade do percurso, Betânia, Predestinado 
pratica a «Obediência dos Divinos Preceitos»39, para Precito, o próximo destino 
é Bethoron que, como domínio da liberdade, era governada por «Apetite» e 
sua mulher «Fantasia»40. Precito encontra, depois, Éden, dirigida por «Regalo» 

33 Como se verifica, por exemplo, na citada Chronica (1663) de Simão de Vasconcelos. V. 
Zulmira C. SANTOS, «Em busca do paraíso perdido: a Chronica da Companhia de Jesu no Estado 
do Brasil de Simão de Vasconcellos, SJ» in Quando os frades faziam história. De Marcos de Lisboa 
a Simão de Vasconcellos (dir. de José Adriano de Freitas Carvalho), ed. cit., 145-178.

34 Agradeço ao Professor Doutor Manuel Augusto Rodrigues a gentileza da indicação das 
raízes hebraicas de todos estes vocábulos.

35 Historia do Predestinado Peregrino, 13-15.
36 Historia do Predestinado Peregrino, 16-30.
37 Historia do Predestinado Peregrino, 59-60.
38 Historia do Predestinado Peregrino, 63.
39 Historia do Predestinado Peregrino, 122-123.
40 Historia do Predestinado Peregrino, 118.
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e «Delícia»41, e em Cafarnaum, estadia seguinte, «cidade tam frequentada do 
Senhor, que lhe vieram a chamar pátria, & cidade de Christo»42, Predestinado 
faz penitência «porque sem penitencia não podia salvarse, o que huma vez pec-
cou»43. A Bethel, a quinta cidade do percurso, casa de Deus, opõe-se Babel, 
terra da confusão, governada pelo «Pecado» e pela «Maldade»44. E, finalmente, 
para Precito, eis Babilónia, a cidade onde «de dia, & de noite estão suas portas 
patentes & abertas para entrar, fechadas para sahir»45, e os tormentos eternos, 
por não ter sabido caminhar pelo «desengano»; para Predestinado, Jerusalém, a 
cidade «de ouro puríssimo tam resplandecente, & diáfano, como o mesmo vidro, 
& as ruas todas da cidade calçadas de ouro fino, & mais resplandecente, que o 
cristal»46. 

O texto faz da salvação e da condenação, na sequência de uma larguís-
sima tradição, um caminho especular, pautado pelas paragens em cidades simbo-
lizando o Velho e o Novo Testamento. Na senda constituída por Belém, Nazaré, 
Betânia, Cafarnaum, Bethel e Jerusalém, Bethel parece ser a única das cidades 
que em si comporta sobretudo ressonâncias vetotestamentárias, num quadro em 
que a passagem para a vida eterna se processa pisando o trilho de Jesus Cristo, 
«seguindo o caminho dos conselhos, que aquele grão Cosmógrafo Evangelho 
algum tempo lhe [a Predestinado] havia inculcado»47. Provavelmente, para que 
a coesão e também alguma coerência textuais não fossem postas em causa, 
ameaçando a consistência e a verosimilhança das escolhas feitas, Alexandre de 
Gusmão explica que Bethel tinha sido o lugar da «escada de Jacob», «aquela 
misteriosa escada, em que se estribava o mesmo Deos, & pella qual sobiam, & 
desciam os anjos do Ceo, com o qual mistério ficou Bethel jà de então consa-
grada por mística cidade de perfeição […]48. De resto, Bethel, etimologicamente 
a «cidade de Deus», é o lugar das três vias – purgativa, iluminativa e unitiva 
– onde só é possível chegar depois de ter conhecido o «Desengano» em Belém, 
onde Cristo nasceu no seio da pobreza, a piedade e a devoção em Nazaré, a 
obediência em Betânia, a penitência em Cafarnaum.

Não vou demorar-me no percurso que este esquema narrativo procura 
fixar nos seus momentos essenciais, numa espécie de «geografia» da salvação 

41 Historia do Predestinado Peregrino, 186.
42 Historia do Predestinado Peregrino, 194.
43 Historia do Predestinado Peregrino, 193.
44 Historia do Predestinado Peregrino, 244-245.
45 Historia do Predestinado Peregrino, 313.
46 Historia do Predestinado Peregrino, 311.
47 Historia do Predestinado Peregrino, 248.
48 Historia do Predestinado Peregrino, 253.
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e da condenação. Sublinharei, contudo, que a descrição do itinerário percorrido 
por Predestinado não tem qualquer comparação, no quadro do espaço discur-
sivo, com as referências às cidades por onde passa Precito. O caminho de Pre-
destinado é um caminho discursivamente lento, preso a pormenores, atento às 
descrições, explorando um leque de potencialidades que a referência directa aos 
«emblemas» de Alciato49 e «hieróglifos» de Pierio50 deixa perceber nos seus 
vários matizes: quando no palácio dos governadores de Bethania, «Observação» 
e «Observância», Predestinado depara com a «Obediência», pede-lhe que «diga» 
seu nascimento e condição, explicando o segredo de tantos «affeites», porque 
lhe parecia «hum emblema de Alciato, ou hum Jeroglifico de Pierio?» 51. 

Se bem que Alexandre de Gusmão se limite a invocar, neste momento 
particular, um conjunto de saberes tributários da emblemática em geral, o con-
tinuado uso desta técnica contamina de tal modo a obra que pode afirmar-se, 
sem grande reserva, que o seu fundamental carácter alegórico lhe advém do 
persistente recurso à explicação pormenorizada de pequenos quadros, formados 
sobretudo por «figuras», acolhendo gostos e conhecimentos em áreas depen-
dentes do complexo e afortunado filão constituído por emblemas, hieróglifos 
e empresas. Tal opção não se reveste de qualquer singularidade, se enquadrada 
no apreço que a Companhia votou à Emblemática52 e no peso e importância 

49 Alusão óbvia à difundida obra de Andrea Alciato (editio princeps de Emblematum Liber, 
1531) que, entre edições, ampliações e traduções, parece ter contado mais de 150. Ver H. GREEN, 
A. Alciati and his Books of Emblems. A biographical and bibliographical Study, London, 1872 e P. 
E. VIARD, André Alciat (1492-1550), Paris, 1926.

50 Referência à conhecida obra de Pierio VALERIANO, Hieroglyphica, sive De sacris 
Aegyptiorum, aliarumque gentium literis commentarii Joannis Pierii Valeriani a Caelio augustino 
Curione duibus libris aucti & multis imaginibus illustrati, Basilea, per Thomam Guarinum, 1575.

51Historia do Predestinado Peregrino, 135: «Muito se admirou Predestinado de ver huma 
formosa, & venerável Senhora, com Rendimento de Juízo, Sojeição de vontade, seus filhos de Obe-
diência mui prezados, lhe disse, por vossa vida vos rogo, ó Virgem Santa, que me digais vosso 
nascimento, & condiçam, & me expliqueis os segredos de tantos affeites, porque me pareceis hum 
emblema de Alciato, ou hum hieroglífico de Pierio?». 

52 Ver os «repertórios» de Peter M. DALY, Richard DIMLER, S.J, The Jesuit Series, Part 
One (A-D), Corpus Librorum Emblematum, Montreal, 1997; Part 2. (D-E); Corpus Librorum 
Emblematum, Toronto, 2000; Part. III (F-L), Toronto, 2002. Como prova da enorme difusão deste 
filão: Richard G. DIMLER (S. J.), “A Bibliographical Survey of Jesuit Emblem Authors in Ger-
man-speaking Territories: Topography and Themes”, Archivum Societatis Iesu, 45 (1976), 129-
138; “Jesuit Emblem Books in the Belgian Provinces of the Society (1587-1710): Topography and 
Themes”, Archivum Societatis Iesu, 46 (1977), 377-387; “A Bibliographical Survey of Emblem 
Books produced by Jesuit Colleges in the Early Societay: Topography and Themes”, Archivum His-
toricum Societatis Iesu, 47 (1978), 240-250; “A Bibliographical Survey of Jesuit Emblem Authors 
in French Provinces of the Society of Jesus (1618-1726): Topography and Themes”, Archivum His-
toricum Societatis Jesu, XLVIII (1978), 240-250. “A Bibliographical Survey of Emblem Books 
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que os jesuítas concederam aos «libri figurati» no quadro do respectivo sis-
tema do docente53. Para além da exploração à saciedade do preceito horaciano 
ut pictura poesis e descontando algum exagero, proveniente do uso de técnicas 
e saberes obviamente diferenciados, e de cronologias distantes, quase poderia 
dizer-se que, do ponto de vista dos objectivos de persuasão, Gusmão investe 
no mesmo terreno da Evangelicae Historiae Imagines (Antuerpiae, 1593) de 
Jerónimo Nadal ou das obras de Alonso de Ledesma, para citar apenas exem-
plos – diversos –, mas reconhecidos e consagrados, de finais do século XVI, 
que privilegiaram não tanto as virtualidades pedagógicas da emblemática stricto 
sensu, mas sim de uma literatura «emblematizada», para usar a feliz expressão 
de Aurora Egido54. Na ausência das imagens, A Historia do Predestinado Pere-
grino recorre a fórmulas que, analisadas per si, se revelam de simples compre-
ensão, pois que a descrição pormenorizada facilita a «memória» pelo recurso a 
«loci» e «imagines». 

O caminho de Precito não merece, assim, grandes detalhes: no início, 
para que a acção revele uma coerência que importa manter face ao caminho 
de Predestinado, o autor proporciona uma caracterização que funciona em 
constante oposição. Enquanto Predestinado é casado com uma santa e honesta 
Virgem chamada Razão, Precito desposou Própria Vontade. Saíram ambos do 
Egipto, ao mesmo tempo, e caminharam por uma entrada «cheia de mil despen-
hadeiros, por huma espessa mata de huns arvoredos, enfadonhos de passar, a 
que chamam Embaraços da vida, & ainda que a Precito lhe pareceo o caminho 
breve, a Predestinado lhe pareceo mui prolongado.»55. Acabaram por separar-se, 
praticamente no início da caminhada, porque Predestinado se afasta do Vale da 
Ocasião, «que ainda que á vista parecia deleitoso, era porem de ruins ares, & 

produced by Jesuit Colleges in the Early Society”, Archivum Historicum Societatis Iesu, 48 (1979), 
297-309; “Short Title Listing of Jesuit Emblem Books”, Emblematica, 2 (1987), 139-187. A. BER-
NAT VISTARINI, “La emblematica de los jesuitas en España: los libros de Lorenzo Ortiz y Fran-
cisco Goran” in Emblemata Aurea (ed. de Rafael Zafia y José Javier Arouza), Madrid, 2000.

53 Ver os ainda fundamentais estudos de Mário PRAZ, Studi sul Concettismo, Firenze, 1946, 
esp. 221-235 e 243-254; e ainda Studies in Seventeenth-Century Imagery, Roma, 1964, Luísa Maria 
DOGLIO, int. a Emanuele Tesauro, Idee delle Perfette Imprese, Firenze, 1975, 5-27; F. RODRI-
GUEZ de la FLOR. “San Ignacio de Loyola y Jeronimo Nadal. La teoria de la vision” y “La com-
pañia de Jesús: imágenes y memoria” in  Teatro de la Memoria. Siete ensayos sobre mnemotecnia 
española de los siglos XVII y XVIII, Salamanca, 1996, 83-93; 111-122. Literatura Emblemática 
Hispânica. Actas do I Simpósio Internacional (ed. de Sagráio LÓPEZ POZA), La Coruña, Universi-
dad, 1996  e, de entre uma vastíssima bibliografia, o muito útil e estimulante conjunto de estudos de 
Aurora EGIDO, De la Mano de Artemia. Literatura, Emblemática, Mnemotecnia y Arte en el Siglo 
de Oro, Barcelona, 2004.

54 Aurora EGIDO, «Fronteras entre emblemática y literatura» in De la Mano de Artemia, 
ed. cit., 25-50.

55 Historia do Predestinado Peregrino, 9-10.
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peor clima», preferindo um outeiro difícil de subir, enquanto Precito escolheu 
o vale florido, entrando por ele em Bethaven, a casa da Vaidade. A partir daqui 
os seus caminhos divergiram e a narrativa acompanha a par e passo os avanços 
lentos de Predestinado, no caminho para Jerusalém, limitando-se a aludir bre-
vemente aos diferentes lugares em que Precito se detém: «Apartarãose aqui os 
dous irmãos, para nunca mais se verem juntos. Caminhou Precito alegremente 
pello florido Valle da Occasião com sua depravada família. A poucos passos 
descobrio povoaçao, com que muito se alegrou, cuidando estaria já às portas da 
Babilónia, & vinha a ser a infame cidade de Bethaven que quer dizer casa da 
Vaidade, que ainda que à vista parecia sumptuosa, era por dentro vasia, ou de 
mãos vizinhos»56. 

A fórmula discursiva seleccionada pelo Pde Gusmão continha óbvias 
potencialidades pedagógicas: valia certamente a pena analisar em detalhe o 
percurso de Predestinado até Jerusalém; mas era também conveniente omitir 
as inúmeras possibilidades de pecado que se abriam a Precito, isto é, impor-
tava, em termos de público, divulgar as formas de salvação, sendo seguramente 
mais avisado, no quadro de uma pedagogia activa, ignorar e não dar a con-
hecer as diversas maneiras de pecar que levavam a Babilónia. Por outro lado, 
a continuada metáfora em que consistia o percurso de Predestinado, investia 
na surpresa, na captação da atenção, procurando que através do «delectare» se 
chegasse ao «prodesse» que configurava a «utilitas» do texto. A técnica que 
dependia da emblemática e saberes afins facultava uma imensa panóplia de ale-
gorias ou recursos alegóricos que o Pde Gusmão teria certamente conhecido 
nos muitos textos dessa natureza produzidos pelos jesuítas e presentes nas suas 
bibliotecas.

Deste ponto de vista, e tendo em conta as múltiplas relações que o 
«género» que hoje denominamos «novela alegórica» mantinha com o filão 
«emblemático» – de que a produção «gracianesca» parece constituir um para-
digma –, esta tipologia textual podia revelar-se uma técnica eficaz de persuasão, 
cujas vocação e potencialidades doutrinárias o século XVII não ignorou. Aliás, 
a centralidade do engenho na estética barroca, consistindo em tornar próximas 
coisas distintas, provocava simultaneamente um aumento de conhecimento e o 
prazer derivado da surpresa. Quando o autor, criando a metáfora, identificava 
um conceito com outro à primeira vista inconciliável, iniciava um duplo pro-
cesso de esconder e desvelar que convidava o destinatário a participar da felici-

56 Historia do Predestinado Peregrino, 15.
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dade inventiva do emissor, experimentando um prazer decifratório57. No fundo, 
o jogo do Ser/Parecer, a prevalência do trompe l’oeil; o movimento contínuo de 
velar/desvelar que caracteriza a estética barroca. No Cannochiale Aristotélico 
(1654), o também algum tempo jesuíta Emanuele Tesauro distinguia dois tipos 
de estilo: o «esquisito» e o «concertativo», o primeiro destinado às classes cul-
tas e por isso, alusivo, frequentemente quase críptico, elitista, porque adequado 
«alle udienze di pochi ingegnosi, come sono le academie o consistori», o outro 
para a «plebe», «corpo mostruozo senza giudizio» que vê as coisas «debolmente 
e come di lontano»58. Neste caso, o «engenho» preservava os círculos da dis-
tinção, distanciando-se do óbvio, ao mesmo tempo que tendia para um certo 
«obscurecimento» da mensagem e consequente hermetismo,  na senda do gosto 
barroco, na expressão de A. Battistini, «per tutto ciò che risulta irregolare e 
capricioso, enigmatico o inatteso»59. 

No caso particular da Historia do Predestinado Peregrino, Gusmão optou 
por um estilo relativamente simples, em que a continuidade de sentido não se 
perde e as entidades alegóricas facilmente se entendem, o que permite supor e 
talvez concluir que a utilitas não se compadecia com eventuais falhas ou con-
fusões em termos de percepção, sobretudo se a comparação for estabelecida com 
novelas alegóricas posteriores, de difícil decifração e leitura, porque também de 
objectivos e contextos diferentes, como, para citar apenas um caso, A Preciosa  
(1731) de Soror Maria do Céu. Para o jesuíta, dono de uma pedagogia pragmá-
tica, preocupada com objectivos educativos que, de resto, plasmam toda a sua 
produção «literária», o delectare não parece presidir ao prodesse, encontrando-
se antes ao seu serviço. Assim se entende a preocupação em recorrer a estra-
tégias propiciadoras da «memória», como formas privilegiadas da persuasão, 
na medida em que aquilo que permanece e se recorda em cada momento podia 
impedir, nas circunstâncias em causa, que o fiel se afastasse do caminho da sal-
vação, seguindo pela senda do pecado. Verdadeiramente, as entidades alegóricas 
cumpriam a sua função de «auxiliares» da memória, preenchendo uma relevante 

57Aníbal Pinto de CASTRO, Retórica e Teorização Literária em Portugal. Do Humanismo 
ao Neoclassicismo, Coimbra, 1973, 143-227; «Os códigos poéticos em Portugal do Renascimento 
ao Barroco. Seus fundamentos. Seus conteúdos. Sua evolução» in Revista da Universidade de Coim-
bra, 31, (1985), 505-531; “La teoria poetica italiana e la formazione dei codici letterari del Baroco 
portoghese” in Italienisch-europaisch Kulturbezie hungen in Zeitalter des Barok, Stauffenburg Ver-
lag, 1991, 317-329.

58 Emmanuele TESAURO, Il giudicio. Discorso academico in Trattatisti e narratori del 
Seicento (a cura di Ezio Raimondi), Milano-Napoli, Ricciardi, 1960, 13.. Ver sobre esta questão 
Andrea BATTISTINI, Il Barocco. Cultura, Miti, Immagini, III, «La spiritualità della Riforma Catto-
lica», Roma, 2000, 36-50.

59 Andrea BATTISTINI, Il Barocco, ed. cit., 39.
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dimensão pedagógica, num livrinho que, embora não contivesse imagens – tor-
nando-se presumivelmente de circulação mais alargada, porque também mais 
barato – não deixava de aproveitar de um filão prestigiado, a emblemática, ou 
mais rigorosamente, de um conjunto de fórmulas e processos dela dependentes, 
elaborado num local, o Brasil, embora editado em Lisboa, onde a evangelização 
continuava a ser, para a Companhia, uma tarefa necessária e urgente.

2. « […] será este livrinho hum roteiro de vida»60

E, no entanto, na Historia do Predestinado Peregrino, a memória não se 
revela apenas um meio pedagógico, no sentido em que o recurso à alegoria ou 
às entidades alegóricas potencia a capacidade de fixar as marcas do caminho da 
perfeição, mas é também a característica fundamental do itinerário que conduz 
a Jerusalém. Para lá chegar, Alexandre de Gusmão empenha-se em sublinhar 
que o cristão deve recordar, em todos os momentos da sua vida, que o mundo 
é um teatro61, a grandeza uma sombra: «jamais lhe podia sair da memoria este 
pensamento: Deus tinha escolhido a pobreza e a humildade». Só «o eterno [é] o 
verdadeiro e todo o temporal engano»62. 

Como se percebe, através deste brevíssimo elenco, a Historia do Predes-
tinado Peregrino retoma uma panóplia de temas de reconhecidas ressonâncias 
ao longo de todo o século XVII. Não surpreende, assim, que, neste particular 
cenário, o «Desengano» assuma o papel principal como meio de distinguir a 
verdade da mentira, o efémero do perene, no limite, o bem do mal, a salvação da 
condenação. Lembrar, pelo desengano, «que as delícias» se tornam «amargas», 
a «formosura enganosa», «o valor caduco», «a nobreza vã, a opinião vaidade»63 
constitui o objectivo fundamental que a memória deve estar apta a proporcio-
nar.

Se considerarmos, em particular, o caminho espiritual que leva a Jeru-
salém, isto é, as diferentes etapas da viagem de Predestinado, encontraremos 
um conjunto de temas que, lidos em contexto, revelam, por um lado, as traves 
mestras do pensamento religioso e espiritual deste elemento da Companhia que 
era o Pde Alexandre de Gusmão e, por outro, permitem avaliar a que ideias 
ou princípios concedia maior relevo no quadro de um programa educativo. A 
Historia do Predestinado Peregrino e de seu Irmão Precito comporta assim 
orientações sobre a educação dos filhos e obrigações destes para com os pais e 
vice-versa, na sequência de uma vasta literatura que, como já demonstrou M. de 

60 Historia do Predestinado Peregrino, «Prologo ao Leytor».
61 Historia do Predestinado Peregrino, 53.
62 Historia do Predestinado Peregrino, 54.
63 Historia do Predestinado Peregrino, 47.
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Lurdes Correia Fernandes, largamente equacionou o tema na segunda metade 
do século XVI e ao longo de todo o século XVII. Esta foi efectivamente uma 
das grandes preocupações do jesuíta. Mesmo num texto da natureza do presente, 
e logo menos vocacionado para grandes excursos, não deixa de sublinhar que, 
na sua «primeira idade», os filhos se não devem criar com «Própria Vontade», 
tal como acontecia com os de Precito, mas sim com pouca liberdade, sendo 
obrigações dos pais «governar, sustentar, amar, vigiar e corrigir»64. De resto, o 
Pde Gusmão acabaria por dar provas do relevo que atribuía à questão, essencial-
mente ao longo de seiscentos, tão central na produção escrita da Companhia, 
ao dedicar-lhe a Arte de criar bem os Filhos na idade da puerícia (1685), em 
que regista o respectivo peso na «formação da Christandade» e «na utilidade 
da Republica»: «é de tanta importancia, ó Pays de famílias, a boa creaçam dos 
filhos na idade da puerícia, de tam infelices consequencias sua ruim educaçam, 
que de hua, e outra cousa pela maior parte depende o bom ou máo sucesso de 
vossas famílias»65. Para além da repercussão que tal atitude tinha na reprodução 
de modelos de controlo social e religioso, em que obviamente a Historia do 
Predestinado Peregrino também participava, as necessidades e os problemas 
catequéticos do Brasil continuavam, nos finais do século XVII, a suscitar pre-
ocupações especiais que ajudam a enquadrar esta quase obsessão do jesuíta, 
espelhada nas obras em que se ocupou da educação de crianças e jovens.

Na impossibilidade de apontar aqui a totalidade de temas que, de resto, 
cobrem quase exaustivamente todas as questões religiosas, morais e espirituais 
a que a Companhia concedeu particular relevo, reservarei uma atenção especial 
para aquelas cuja repetição ou argumentação expendida captam de imediato a 
atenção do leitor, traduzindo o peso que o autor com toda a probabilidade lhes 
atribuía. 

O «desengano», a que já aludimos, torna-se, compreensivelmente, no 
quadro da espiritualidade e sensibilidade barrocas, a espinha dorsal do texto, o 
fio condutor, a única e segura forma de, imitando Cristo, não se deixar seduzir 
por aparências, riquezas, grandezas ocas e vãs, tendo em conta que Alexandre 
de Gusmão se obstina em demonstrar que «No caminho, & sucesso destes Pere-
grinos, verá o Leytor, por onde se vai ao Ceo, & por onde se vai ao Inferno», 
tornando este «livrinho como hum roteiro de vida, ou morte sempiterna, para 
que conforme a elle governe seus passos, e vendo-o, não tenha escusa, se se 
perder».66 É o desengano que permite não ser ofuscado «pelo grande teatro do 

64 Historia do Predestinado Peregrino, 162.
65 Arte de crear bem os Filhos na idade da puerícia, Lisboa, Miguel Deslandes, 1685. Ver 

Maria de Lurdes C. FERNANDES, Espelhos, Cartas e Guias, ed. cit., 369-373.
66 Historia do Predestinado Peregrino, «Prologo ao Leytor».
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mundo», um mundo que «he huma força de comedia, que passa; hum entremez 
[…], huma farsa»67. 

As considerações expressas não se revestem de qualquer novidade no 
panorama da literatura religiosa e de espiritualidade e do próprio teatro do 
período que mal ou bem designamos por «Barroco». Deverão ser encaradas até 
como um dos grandes temas literários do século XVII, em conjugação com a 
inevitabilidade da passagem do tempo ou efemeridade dos bens terrenos. Aliás, 
julgo que o Pde Alexandre de Gusmão não pretendia de modo algum ser origi-
nal, mesmo segundo os padrões da imitatio da época. A pedagogia jesuíta de que 
ele era certamente produto, mas também «produtor», investia prioritariamente 
na repetição, não sempre da mesma forma, mas sempre os mesmos princípios, 
que as técnicas retóricas fornecidas pela Ratio permitiam diversificar, nos parâ-
metros do «engenho». O «Desengano» ajudava a identificar a «Ocasião», esse 
«vale florido» propiciador do pecado, mas o caminho para Jerusalém não podia 
ser levado a bom termo sem a ajuda constante da oração vocal e, muito especial-
mente, da oração mental e da prática dos exercícios espirituais que facultavam 
a «Presença de Deus». 

Em todo o caso, o Pde Gusmão não se prendia apenas às questões mais 
espirituais stricto sensu: a superioridade da «Lei Eclesiástica» sobre a «Lei 
Civil» ou da «Lei Divina» sobre a «Lei do Mundo», escorada «nas malditas» 
«Razões de Estado», merecem-lhe uma atenção particular, sublinhando a posição 
da Companhia de Jesus a propósito de tão debatidos e espinhosos problemas. A 
Lei Eclesiástica «dá as mãos à civil», mas é-lhe sempre superior. As «Razões 
de estado» encontram-se «fora de toda a razão» e apedrejam a «Lei divina». O 
Autor da Historia do Predestinado Peregrino não enjeita a ficção narrativa em 
prosa, ainda que lhe chame «historia» e não novela, para veicular as principais 
opções político-doutrinárias da Companhia, revelando a preocupação constante 
em fornecer as coordenadas que, em seu entender, deveriam enquadrar a visão 
do mundo de qualquer cristão. Acaba por reduzi-las, até, a um conjunto simples 
de manejar, sem grandes complexidades casuísticas, que a fórmula discursiva 
escolhida, a ficção em prosa, e o esquema figurativo, a alegoria, no sentido 
de metáfora continuada, permitem e potenciam, na medida em que facilitam a 
persuasão, pela memória, tornando-se mecanismos privilegiados de doutrinação 
espiritual, moral e religiosa. 

Nesta moldura, não esquece, nem poderia certamente fazê-lo – e aludo 
apenas aos temas fundamentais – a centralidade da devoção à Virgem, tida como 
garantia da salvação, a importância e necessidade da confissão e comunhão 

67 Historia do Predestinado Peregrino, 47.
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frequentes, a oração mental, a prática dos exercícios espirituais, a imprescin-
dibilidade de um director espiritual para todos quantos pretendem percorrer o 
caminho da perfeição. Concretiza, assim, através da ficção alegórica, – e no 
contexto da exploração da “técnica emblemática” –, um programa amplo que 
em si concentra as linhas e opções doutrinárias essenciais da Companhia, reela-
borando e sintetizando, no quadro da narrativa, um leque alargado de temas, 
num esforço de labor catequético que toma em conta, pelo menos do ponto de 
vista das intenções, aquilo que se acreditava ser o gosto dos leitores em termos 
de leitura de entretenimento. 

Explorando justamente esse «horizonte de expectativas», o Pde Gusmão 
colocava, no entanto, o «delectare» ao serviço do «prodesse», considerando que 
a «utilitas» do texto se servia da fórmula discursiva escolhida para criar uma 
obra cujos objectivos edificantes não poderiam ser postos em causa. Se tivermos 
em conta que a sua experiência de professor, mestre de noviços e director espi-
ritual teve lugar no Brasil, poderemos perceber melhor as opções discursivas de 
Alexandre Gusmão. Verdadeiramente o seu objectivo maior era «evangelizar» 
e, desse ponto de vista, a circulação dos seus textos, em Portugal e no Brasil, 
concentrava e conciliava em si, neste caso particular, e um pouco metaforica-
mente, como é óbvio, as «Índias de cá» e as «Índias de lá», procurando reagir à 
corrupção de costumes com severas directivas, codificando normas de compor-
tamento espiritual, moral, religioso, investindo, em consequência, em formas 
de disciplinamento social. Como programa pedagógico, a Historia do Predes-
tinado Peregrino inseria-se, com toda a legitimidade, na vastíssima produção 
«literária» dos inacianos, visando a formulação de «artes de vida», no sentido 
em que os tratadinhos de preparação para a morte eram «artes de morrer», orien-
tadas umas e outras para moldar o comportamento do cristão. 

 Neste contexto, não deixa de ser curioso que na primeira metade do 
século XVIII, fértil, aliás, em «novelas» alegóricas, Nuno Marques Pereira 
tenha escrito o já citado Compendio narrativo do peregrino na América em que 
se tratão vários discursos espirituaes e moraes com muitas advertências e docu-
mentos contra os abusos que se achão introduzidos pela malícia diabólica no 
Estado do Brasil (Lisboa, Manuel Fernandes Costa, 1728), entendendo que as 
terras de Vera-Cruz continuavam a necessitar de obras que se apresentassem 
como roteiros de vida, facultando modelos precisos de imitação.



1 This text is based on a paper that was presented by the author at the annual meeting of the 
Sixteenth Century Organisation and Conferences, Toronto, October 2004.

2 Anton LEGNER, Kölner Heilige und Heiligtürmer, Köln, 2002, 211.
3 This incredible number probably derived from the fact that a copier misread the term 11M, 

which indicated 11martyrs, for eleven thousand. 
4 Jacques de VORAGINE, La Légende Dorée, Paris, 1967, vol II, 294-298.
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The legend of Saint Ursula and the Eleven Thousand Virgins (the cult 
was removed from the universal calendar of saints in 1969) is a pre-Jesuit 
cult. The first vestige is an inscription at the Church of Saint Ursula in 
Cologne. This inscription, that is attributed to a certain Clemantius and is dated 
from the 4th or 5th century, states that an ancient basilica was rebuilt on the spot 
where some virgins had been martyred.2 According to legend, Ursula was the 
daughter of a Christian British King and had taken a vow of chastity. However, 
Conanus, a pagan king, moved by her beauty and kindness, wanted her as his 
son Aetherius’s wife. She agreed to marry him in three years time on the con-
dition that he would convert to Christianity and that she would travel to Rome 
first. Therefore, she embarked for Cologne – and afterwards for Rome – with 
ten noble maiden, each of whom was escorted by a thousand women.3 On the 
way back, she, her virginalis milizia, several bishops and Pope Cyriac, who had 
resigned in order to accompany them, were all tortured and martyred by the 
Huns near Cologne.4  
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Without a doubt, the explosion of this rather bizarre medieval devotion in 
the Portuguese territories overseas resulted from the interest of both the Crown 
and the ecclesiastic authorities in its perpetuation. Saint Ursula and her com-
panions were honoured for many centuries in Portugal, this cult having been 
popular since the formation of the State. More precisely, two main episodes of 
the Reconquest, the Conquest of Lisbon (1147) and the Conquest of Alcácer do 
Sal (1217) are said to have taken place on 21st October, which is the feast day 
of Saint Ursula and her companions. Nevertheless, the interest of the Crown in 
this cult developed mainly from the first years of the 16th century, being contem-
porary to the peak of Portuguese overseas expansion. In 1517, at the demand 
of Emperor Maximilian and as an offer to his cousin Queen D. Leonor (1458-
1525), the widow of King D. João II (1455-1495), the body of Saint Auta, the 
daughter of Quincian and Gerasima, the royal couple of Sicily, was translated 
from Cologne to Lisbon where it was taken in triumphant progress through the 
streets of to the Convent of Madre de Deus.5 Indeed, a great quantity of relics 
related to Saint Ursula and the Eleven Thousand Virgins was removed mainly 
from Cologne but also from other German towns to the Iberian Peninsula in the 
second half of the 16th century. In particular, Philip II from Spain (and I from 
Portugal) and his fourth wife, the Archduchess Anne from Austria were active 
consumers of this devotion. Actually, Philip II from Spain was a compulsive 
collector of relics. During his lifetime the Escorial kept as many as 7,420 relics, 
including 70 heads of the Cologne virgins. Apparently, Queen Anne herself was 
offered four heads during her trip to Cologne in 1570.6 

Translating this cult overseas, in 1585, the Third Council of the Province 
of Goa decreed that a special veneration should be given to the Eleven Thousand 
Virgins in the Archdiocese.7 From my point of view, the Jesuits, who were the 
largest and most influential order in the Portuguese overseas missions, must 
be acknowledged as having had the main role in this respect. Literature clearly 
reflects the Jesuit involvement with the cult of Saint Ursula and of the Eleven 
Thousand Virgins as various members of the order recycled the legend in their 

5 Damião de GÓIS, Crónica do Sereníssimo Senhor Rei D. Emanuel, Coimbra, 1970, IV 
part, chapter XXVI, 451-452.

6 Jaime Ferreiro ALEMPARTE, La leyenda de las Once Mil Virgenes, sus relíquias, culto e 
iconografia, Múrcia, 1991, 169.

7 Third Council, Fourth Session, Decree 8, in Joaquim Heliodoro da Cunha RIVARA (ed.), 
“Archivo Portuguez-Oriental”, New Delhi, 1992, vol. IV, part 5, 165.
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publication of popular collections. The pre-eminent Spanish hagiographer Pedro 
de Ribadeneira, included their history in the Flos Sanctorum or Libro de Las 
Vidas de Los Santos (Madrid, 1599), the most celebrated life of saints in the 
Baroque period.8 The work Vitae e Martiriy SS. Ursulae by the German Jesuit 
Herman Crombach constitutes the most comprehensive account of the martyr-
dom of St. Ursula and her maidens.9 

Looking more closely at the Portuguese context, the Jesuits were further 
fundamental in enlisting the support of the Crown for the spread of this cult. 
Peter Fabre, whom early Jesuit sources always linked with Ignatius and Francis 
Xavier, had a strong devotion for Saint Ursula and her companions and during 
his stay in Cologne in 1540 he used to pray in Saint Ursula’s Church. As he had a 
Papal licence authorising him to remove bodily relics from the Cologne, he took 
with him seven heads of the Eleven Thousand Virgins when he left. Four years 
later, he offered two of these heads as well as four big bones to the Portuguese 
Royal Couple. The Prince was also offered a bone of one of these virgins-mar-
tyrs. Moreover, Fabre distinguished the Jesuit College of Coimbra, founded in 
1542 in order to train the Portuguese candidates to the “missionary vineyard”, 
with another two of those heads. As a result, the College was commonly known 
the College of the Eleven Thousand Virgins.10 

At least in Portuguese eyes, the Jesuit Church of São Roque, Lisbon, 
could rival with El Escorial as far as relics were concerned. As we can read in an 
amusing report by Manuel de Campos dated 1588, Juan de Borja (1533-1606), 
the son of General Francisco de Borja, decided against all odds to hand out an 
incredible array of relics, including eighteenth heads, four arms, two teeth, forty 
non specified bones and a hundred and eight relics of the companions of Ursula, 
to the Church of S. Roque in Lisbon. As retribution and at their demand, he and 
his wife were later buried in the High Chapel. On the 22nd January 1588 the 
relics were moved from the Cathedral to S. Roque in a magnificent procession in 

8 Günther ZEHNDER, Sankt Ursula: Legende, Verehrung, Bilderwelt, Köln, 1985, 40.
9 Hermann CROMBACH, Vita et martyrium S. Vrsulæ et sociarum vndecim millium virgi-

num etc. Ex antiquis monimentus bona fide descriptu                         ̀,   n o t a b i l i b u s   a r g u m e n t i s ,   q u i b u s   h i s, Cologne, 
1647). (For a history of this cult in Cologne and in the European countries, see also Anton LEGNER, 
Kölner Heilige und Heiligtürmer, op. cit, especially the third part “Kölner Reliquien in den Ländern 
Europas“, 267-401.

10 Maria Cristina OSSWALD, Goa and the Jesuit Cult and Iconography before 1622. (for-
thcoming).



 604 Maria Cristina Osswald

which took part members of brotherhoods, both secular and regular priests from 
all orders, the Cathedral Chapter and children attending Catechesis.11 

 During an age when local pilgrimage centres took on an increasingly 
relevant role, the Jesuits championed in taking the remains of the saints or espe-
cially virtuous persons on long voyages, transferring them mainly from Rome 
and Northern European countries to Spain, Portugal and their far-flung domains, 
and vice-versa.12 Thus, they played a fundamental role in the creation and flo-
urishing of peripheral centres of pilgrimage and contributed decisively to the 
integration of local cults into the universal Roman devotion. In this sense, St. 
Ursula and her companions were conferred more than a fringe role in the defi-
nition of Tridentine sacred routes simply by providing an almost unlimited pos-
sibility of fragmentation of first quality relics, i.e. heads.13 During the sixteenth 
century heads of those virgins could be found throughout Europe and especially 
in missionary areas, such as the Slavic territories and the non-European colo-
nies turning a local devotion of Cologne into world devotion. Alone in Goa, by 
1578, the church of Old Saint held three heads related to this cult (the above-
mentioned head of St. Gerasima, the head of Saint Boniface, the captain of the 
Virginal army,14 and a third head of an anonymous virgin). In 1610 the College 
of Salsete held several bodily remains of important figures related to Ursula, 
such as Pope Cyriac and St. Pauline, one of the virgins, as well as of the Theban 
Saints.15 Indeed, the Jesuits were the first to take their bodily relics to the Orient 
and apparently they had the monopoly of the translation of these relics throug-
hout the Portuguese Empire. After the head of St. Gerasima was sent to Goa in 
1548, heads and bones of other virgins arrived in Mozambique (1560), Malacca 

11 Manuel CAMPOS, Relação do solene recebimento que se fez em Lisboa que se levaram 
à Igreja de S. Roque da Companhia de Jesus aos 25 de Janeiro de 1588, 16v, 18. (See also: Jorge 
CARDOSO, Agiológio Lusitano, Porto, 2002, vol. I, 345, Nuno VASSALO E SILVA, Os Relicários 
de São Roque, in “Oceanos, Os Jesuítas e a Ideia de Portugal”, November 1992, 113.)

12 For instance, at the demand of General Claudio Acquaviva, an arm of his nephew Rodolfo 
Acquaviva, one of the five Jesuits martyred in Salsete (Goa) was sent to headquarters in Rome in 
1600, while the other arm was taken to the Jesuit College of Naples in 1634 (the family Acquaviva 
originally came from Naples). (BARTOLI, Daniello, La missione al Gran Mogor (1663), Milano, 
1945, 119.)

13 Gelenius, writing in the middle of the seventeenth century, remarked that notwithstanding 
the spread of these relics there still existed more than 2,700 heads at the Church of Saint Ursula in 
Cologne, which was the main shrine dedicated to Saint Ursula. (A. GELENIUS, De Admiranda, 
sacra, et civili magnitudini Coloniae Claudiae Agrippinensis Augustae Ubiorum Urbis, Cologne, 
1645, Book I, 336).

14 This relic was in particularly good shape as only three teeth were missing.
15 Sebastião GONÇALVES, S.J., Primeira parte da História da Companhia de Jesus nos 

Reynos e Províncias da Índia Oriental, Coimbra, vol. I, 102.
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(1567), Japan (1581), Daman (1581), Bazain (1584) and Bahia, Brazil (1575).16 
In less than fifty years the Jesuits provided their houses in Asia, Africa and Bra-
zil with heads and bones not only of the Virgins, but also of some of their most 
distinguished companions, such as St. Boniface. Moreover, relics of the three 
hundred and eighteen Theban saints (the male counterpart of Ursula and the Ele-
ven Thousand virgins, as they were martyred with St. Gereon, and whose relics 
were initially preserved partly at the Church of St. Gereon in Cologne)17 were 
also treasured in several Jesuit houses in the Orient. Nevertheless, the demand 
by Jesuit oriental houses seems never to have been fully met. While the fathers 
from the Professed House in Old Goa and those in Japan disputed this issue, 
parties in Malacca also eagerly desired possession of at least a head of one of 
those virgins. Accordingly, by the middle of the seventeenth century all Jesuit 
churches in the Portuguese missionary territories had at least one altar dedicated 
to the Eleven Thousand Virgins. Moreover, the construction of the Professed 
House in Goa (1584-1604) began on the Saint’s day and two of the Jesuit colle-
ges in Portuguese colonies, namely the College of Daman and the College of 
Chaul, were dedicated to the Eleven Thousand Virgins. This devotion assumed 
such a sacred character for the Jesuits in India that they allowed only the very 
generous people – muito beneméritos – to be buried in the chapels of St. Ursula 
and the Eleven Thousand Virgins.18

 Without a doubt, confraternities operating from Jesuit churches were 
fundamental in keeping cult of St. Ursula and the Eleven Thousand Virgins 
alive, especially in the far flung missions. In 1549, the year after the safe arrival 
of the head of St. Gerasima in Goa, Provincial Gaspar Barzeus, ordered the insti-
tution of a confraternity in honour of the Eleven Thousand Virgins at the College 
of S. Paulo Velho in Goa in order to celebrate miracles as well as conversions 
associated with this relic. On this occasion, one of the existing side altars was 
re-consecrated to this cult, and the painting of a rich oil retable for the same altar 
was commissioned. Viceroy D. Afonso de Noronha (1550-1554), who was the 
first member of this confraternity, ordered the engraving of a silver monstrance 
to preserve the head in a decent manner and distinguish it from the other relics. 

16 Around 1654 there were three heads in Bahia (one of which was identified locally as 
Ursula herself), one in Pernambuco, one in Rio de Janeiro and a fourth one in São Paulo. (Jaime 
ALEMPARTE, La leyenda de las Once Mil Virgenes… ed. cit., 169-177)

17 According to legend, at the end of the 3rd century Mauricio and his companions were 
charged to combat the Gauls who rebelled against Roman dominion during the time of Emperor 
Maximilian Hercules. As they refuted, they were slaughtered. 

18 Instructions by Francisco Gonçalves, Cochin, 4 May 1572, in Joseph WICKI, (ed.), 
“Documenta Indica”, Roma, 1964, vol. VIII, 548.
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On the same day, around five hundred persons joined this confraternity. Around 
1552 it counted circa two thousand members and was therefore one of the most 
numerous confraternities in the Orient.19 Furthermore, this confraternity played 
an important role in conversion. For instance, in 1560 circa two hundred people 
were baptised on the feast day of St. Ursula and the Eleven Thousand Virgins.20 
Moreover, Roman headquarters were very pleased with this confraternity. Just 
as the local Jesuits, Roman headquarters regarded it as quite helpful in the apos-
tolic work.21 Indeed, by December of the same year the Curia Generalizia was 
negotiating with the Papacy the attribution of indulgences to it. The next year, a 
female confraternity was consecrated to the same cult at the College of S. Paulo 
Velho. Its institution was made possible thanks to the support of a rich and vir-
tuous woman who contributed with almost her possessions thereto. Following 
the Goan example, by 1575 there were confraternities of honoured lay people 
dedicated to the Eleven Thousand Virgins in all Jesuit churches in the Orient. In 
1579 the Provincial of Brazil, José Anchieta, raised the first such confraternity 
in São Paulo at the demand of General Everard Mercurian.22 

Unsurprisingly, the arrival of these sacred heads to the missionary sta-
tions was surrounded by imposing ceremonial. For example, in 1548 the head of 
St. Gerasima was brought to the cathedral of Goa on 14th October and taken in 
solemn procession to the College of Saint Paul on the afternoon of the same day. 
In 1584 the scholars of the College of Bahia organised a particularly imposing 
procession and theatre play evoking the dream of St. Ursula on the arrival of 
three heads belonging to the Eleven Thousand Virgins. Namely, a gigantic nave 
carrying St. Ursula and her companions was followed by the angel exhorting 
them to accept their fate heroically. In Goa relics of this Virginal Army were 
practically always exposed by day – and sometimes at night – and they were 
the object of special ritual on the occasion of their feast day.23 In 1559, the 21st 
October, which had been the official feast day of St. Ursula and of the Eleven 

19 Luis Fróis S. J. to his companions in Coimbra, Goa, 1 December 1552, in Joseph WICKI 
(ed.), “Documenta Indica”, Roma, 1954, vol. II, 461.

20 Luis Fróis to Gaspar Tavares, Goa, 7 December 1560, in Joseph WICKI (ed.), “Docu-
menta Indica”, Roma, 1956, vol. IV, 759. 

21 D. Filipe II, King of Portugal, to Dom Jerónimo de Azevedo, Viceroy of India, Lisbon, 6 
March 1616, in, Raymundo António de Bulhão Pato and Artur da Silva Rego, Documentos remet-
tidos da India ou livro das Monções, Monumentos inéditos para a História das Conquistas dos 
Portugueses em África, Ásia, e América, Lisboa, 1880, vol. III, 444-445.

22 Jaime ALEMPARTE, La leyenda de las Once Mil Virgenes… ed. cit, 178-179.
23 Hermann CROMBACH, Vita et martyrium S. Vrsulæ et sociarum vndecim millium vir-

ginum…, ed. cit., 715-716. 
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Thousand Virgins since the 9th century, became the official starting date of the 
school year at São Paulo.24 In time, this practice became the norm for all educa-
tional institutions of the Society of Jesus in the Orient whereas it marked the end 
of the academic year in Brazil. In 1589 Claudio Acquaviva determined that the 
general baptisms were to be transferred from the Day of Jesus (1st January) to the 
feast day of St. Ursula and to the feast day of the Conversion (31st December).25 
Therefore, jubilees were given and disputations also took place on this feast day. 
This special religious festivity, which was attended by both common people 
and the local ecclesiastic and political authorities, was one of the highlights of 
the annual agenda of religious celebrations. Jesuits in the various Indian towns 
and the lay members of the confraternities of these Holy Virgins competed with 
each other in order to celebrate the feast in the greatest splendour, spending 
considerable sums of money. They excelled in the decoration of the streets and 
of their churches, with a profusion of branches, columns written with enigmas 
in Greek and Latin, banners, richly coloured rugs and cloth from China and 
Flanders (Gobelin tapestry). Moreover, theatrum sacrum narrating their story 
sang the mass in the local language and there was also dancing on those very 
special occasions.26 

The cult of St. Ursula and the Eleven Thousand Virgins imparted a special 
context for female affective piety. Ursula and her maiden enjoyed the particular 
attention of local converted women. The latter often went to churches in order 
to contemplate their images, and intercession to their relics and images was par-
ticularly successful in childbirth. In particular, the feverish devotion demonstra-
ted by the converted pregnant women for the relics and images of Ursula and her 
virginal escort exemplifies the appropriation of Western cult by non-Westerns, 
thus decisively contributing to its successful rooting outside Europe. 

The interest in virgins-martyrs as models of sainthood relates to the 
spread of the cult of virginity that was particularly fostered by Post-Tridentine 
Church.27 When Francis Xavier arrived in Goa, he could not fail to express his 
disapproval of the moral decadence of the Portuguese living in the Orient. 16th 
century religious and secular documents regarding the Portuguese Empire often 

24 Francisco Cabral and some Portuguese Jesuits to General Diego Lainez, Bassein, 1 
January 1563, in Joseph WICKI (ed.), “Documenta Indica”, Roma, 1958, vol. V, 628.

25 Joseph WICKI (ed.), Auszüge aus den Briefen der Jesuitengeneräle an die Obern in 
Indien (1549-1613), in “Archivum Historicum Societatis Iesu” (22), 1953, 140.

26 Cristina OSSWALD, From “Modum Nostrum” to “Modum Goanum”, Jesuit Art in Goa 
between 1542 and 1655, PhD, Florence, European University Institute, June 2003, 283.

27 Simon DITCHFIELD, An early Christian School of Sanctity in Tridentine Rome, in “Sto-
ria d’Italia, Annali” 16, Torino, 2000, 189.
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talked about concerns with the frequent clandestine or unofficial liaisons bet-
ween Europeans and native women. Accordingly, I would like to assume that 
the virtuous life of Ursula could be linked to the constant exhortation made by 
authorities that the priests keep celibacy and the married people remain faithful 
to their spouses.

Missionary reports and iconography reasserted the special capacity of 
Ursula and her companions to deliver miraculous cures. According to witnesses, 
in 1548 the ship transporting the head of Gerasima, from Lisbon to Goa, ran 
ashore off the Coast of Mozambique and, as a consequence, the helm came off. 
The crew managed to set the ship back on the move only after Antonio Gomes, 
who was in charge of this relic, exhorted them to ask for the intercession of 
this head.28 Missionaries and soldiers testified to the miraculous salvations of 
many naves during storms due to the heads of these virgins on board. Therefore, 
Ursula and her maiden were selected as the patrons of sailors and fishermen, as 
well as of soldiers sent overseas in order to fight the infidels. Their powers can 
be explained not only due to her sea travels, but also to the careful preparation 
she and her maiden must have made before embarking in London. Indeed, in 
some representations St. Ursula herself is steering the boat. Moreover, Ursula’s 
escort included virgins and other persons from virtually everywhere in the 
known world (United Kingdom, Italy, Bohemia, Istanbul, Jerusalem), which 
conferred it a universal character that matched the composition of the contem-
porary Catholic missions.29 

The interest in St. Ursula and her companions needs to be set against 
the rediscovery of early Christian female martyrs characterising early Modern 
Europe as the first catacombs of early Christianity were dug from 1578.30 
Moreover, the books of martyrdom read during mealtimes and the cycles depic-
ted at the Jesuit noviciates and colleges fostered collective martyrdom, but also 
emphasised the supernatural triumph of the martyr rather than his or her phy-
sical suffering because their main aim was to encourage the future missiona-
ries to endure pain and probably death. This idea was further strengthened as 

28 João de Albuquerque, Bishop of Goa, to King D. João III, Goa 5 November 1548, in 
Joseph WICKI (ed.), Documenta Indica, vol. I, 301-303, and Francisco de SOUSA, SJ, Oriente 
Conquistado a Jesu Christo pelos Padres da Companhia de Jesus da Província de Goa, Porto, 
1978, 66.

29 For instance, nearly half of the Jesuits in the missionary stations in the Orient at the end of 
the sixteenth century were not Portuguese. (Dauril ALDEN, Some considerations concerning Jesuit 
enterprises in Asia, in Nuno da Silva GONÇALVES, (ed.), “A Companhia de Jesus e a Missionação 
no Oriente”, Lisboa, 2000, 54)

30 Simon DITCHFIELD, An early Christian School of Sanctity…, ed. cit., 185.
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of 1570s with the diffusion of an iconography representing the early Christian 
martyrs and the recent martyrdoms of Jesuit missionaries together. Similarly to 
St. Ursula, who had been warned by an angel that she and her escorts would go 
on pilgrimage to Rome and would then be tortured near Cologne, the candidates 
to apostolate were thus reminded that the most zealous ‘workers’ among them 
would be rewarded with the Crown of Martyrdom. The most important passages 
of Saint Ursula’s hagiography that were obviously widely diffused by icono-
graphy focused on her missionary activity (Ursula in the presence of the King 
Conanus), her maritime travels (she is often represented on the ship) and her 
martyrdom, corresponded perfectly to the life trajectory of the ideal missionary 
overseas.31 

31 The 1675 Martyrology of the Society of Jesus by Mathias Tanner listed 304 missionaries 
- martyrs. (Mathias TANNER, Societas Jesu usque ad sanguinis et vitae profusionem militans, in 
Europa, Africa, Asia, et America, contra gentiles, mahometanos, judaeos, haereticos, impios, pro 
Deo, fide, Ecclesia, pietate, sive Vita, et mors eorum, qui ex Societate Jesu in causa fidei, Praga, 
1675).



Almas do Purgatório: meditação, devoção, 
convertio cordis. A propósito de alguns sermões 

de P.e Inácio Martins S.J.

Maria Gabriela Oliveira

A Biblioteca Nacional de Lisboa conserva, hoje, 4 volumes de sermões 
do P.e Inácio Martins (Gouveia,1513 – Coimbra, 1598) e dos quais  cerca de 
200 datados e com indicação do lugar onde foram proferidos. Este acervo guar-
dou-se no Colégio da Companhia de Jesus de Coimbra e sabemos, por nota 
que aparece em cada um dos volumes, que o P.e Geral Aquaviva em Agosto de 
1599, proibiu que «nenhum provincial Visitador os possa della tirar e alenar» 
o que sugere não só a veneração tida pela pessoa do pregador mas também o 
apreço pelos seus escritos e, talvez, a utilidade dos mesmos, pois, ao uso da 
época, poderiam ser reutilizados no todo ou em parte.1 Os índices  dos respec-
tivos volumes – Cod. 3501, 3502, 3503, 6271 in folio – ordenaram-se segundo 
o tempo, santos e de causas extraordinarias, pertencendo a este ultimo grupo os 
três sermões que sob a designação de «almas do purgatorio» aparecem nos Cod. 
3502 e 6271 e nos interessam aqui, já que a este tema vimos a dedicar alguma 
atenção. Como se ocupará um jesuíta de finais de Quinhentos de um assunto que 
ganhou uma enorme expressão e amplitude em tempos posteriores, dando lugar 
seja a uma parenética especializada seja a numerosas obras impressas na Penín-
sula Ibérica, algumas delas com reedicões sucessivas e traduções em línguas 
europeias e mesmo asiáticas?2

1 Remetemos em tudo quanto diz respeito à biografia do P.e Inácio Martins para José 
Adriano Freitas de CARVALHO, Um pregador em tempos de guerra: Inácio Martins S.J. Seis ser-
mões contra os ingleses (1588-1596) e cinco cartas de viagem(1573-1574) in Actas do Colóquio 
Internacional “A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos sécs. XVI e XVII: Espiritualidade e 
cultura, Porto, CIUHE, 26-28 de Maio 2004, 191-200.

2  Maria Gabriela OLIVEIRA, Uma «Irmandade» Volante do Século XVIII – O folheto 
«Lágrimas das Almas» in Revista da Faculdade de Letras – Línguas e Literaturas, II  Série, Vol. IX, 
Porto, 1992, 49-354 e Devoção às almas do purgatório e dinamização da vida espiritual dos fiéis. 
In Revista Eborensia, Évora 1994, 111-135.
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Note-se, desde já, que, embora o índice dessa colecção de sermões refira 
os textos como pregações sobre as almas do purgatório, a devoção ou o culto às 
mesmas não constituem o motivo central  de nenhum dos escritos; isto é,  não 
tratam especialmente de incentivar a  piedade dos ouvintes, aconselhando, por 
exemplo, um certo tipo ou número de orações ou actos piedosos de sufrágio 
pelos defuntos – como virá a acontecer mais tarde, em que se chegou ao ponto 
de solicitar uma prece pelas almas ao saudar outrem pelas ruas3 –. Inácio Mar-
tins – «padre de doutrina» – em estes breves sermões – talvez até, melhor, apon-
tamentos de sermões – aborda  o tema, como nos  propomos mostrar, sobretudo 
pelas suas perspectives doutrinais que, fortemente contestadas pela Reforma e 
poucos anos antes confirmadas pelo Concílio de Trento, lhe fornecem pontos de 
apoio para pregar a  convertio cordis, a reforma de vida e salvação  de cada um 
que o escuta.

Relativamente curtos – dois de cinco ou seis páginas e um de uma única 
página – nenhum deles datado e só implicitamente referindo a cidade ou templo 
em que foi pregado, o que não impede que estes três sermões pertençam, como 
quase todos os que dele nos chegaram, ao período entre 1581-1598, época em 
que se dedica por inteiro à pregação e ao ensino da doutrina.

Iniciada a leitura, reparamos que cada um dos escritos tem uma epígrafe, 
citação da Escritura, e que serve de lema ao sermão e  aqui nos servirá para os 
citar e distinguir – Memor est judyctis mei…; Porta inferi….; cuyus est imago 
haec4. Ora, algumas notas laterais ou o desenvolvimento destas epígrafes suge-
rem-nos quer o lugar – e não o templo – onde as prédicas poderiam ter aconte-
cido, quer as possibilidades de reutilização do texto do sermão. Assim, Memor 
est judyctis mei… vem precedido por «Das almas do purgatorio na confraria dos 
clerigos pobres», o que, talvez, queira dizer que o sermão foi pregado na capela 
dessa confraria e cuyus est imago haec tem uma nota que acrescenta: «pode-se 
fazer polas almas do purgatorio ou em dia de S. Bras». Julgamos que a suges-
tão oferecida pode ser mesmo apoiada por outras indicações dos textos em que 
o pregador alude a alguma circunstância mais precisa: «tomei estas palavras 
porque devemos com a ajuda de Nosso Senhor da preparar missa dos defunctos 

 3 Maria Gabriela OLIVEIRA, Uma «Irmandade» Volante do Século XVIII, o Folheto 
Lágrimas das Almas » in Revista da Faculdade de Letras – Linguas e Literaturas II  Série, Vol. IX, 
Porto, 1992, 352.

4 Publica-se em apêndice o sermão Memor est judyctis mei…Reservamo-nos a inclusão dos 
outros dois sermões citados neste nosso trabalho em virtude das dificuldades de  leitura devido ao 
estado do manuscrito e o tempo não se compaginar com a urgência da sua publicação. Agradecemos 
reconhecidamente a inestimável orientação do Sr. Doutor José Adriano Freitas de Carvalho e a pre-
ciosa ajuda do Sr. Doutor José Marques e ainda a gentil colaboração do Sr. Doutor Pedro Tavares.
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para mais ainda a estimardes…»5, «…que cuidais que rende esta sancta missa a 
confraria! Muito rende aos confrades, grande proveito aos confrades, as almas 
do purgatorio alivia..»,6 «…acode estas almas…principalmente com missas de 
defunctos em dias de festa…».7 Será ilegítimo sugerir que os dois sermões foram 
proferidos numa capela de uma confraria das almas em ocasiões em que a missa 
por essa intenção teve um carácter mais solene ou mesmo festivo? Já o pequeno 
sermão que tem por lema Porta inferi e se apresenta  como uma reflexão sobre o 
destino das almas após a morte de acordo com as obras que praticaram na terra, 
pelo tom e pelo teor, lembra uma lição de catequese para adultos e não oferece 
qualquer possibilidade de localização ou destinatários. Poderia ser mesmo uma 
homília depois de uma lição de catecismo numa praça, como muitas vezes Iná-
cio Martins fazia8.

Apesar de ténues, estes dados contextualizadores dos três sermões em 
causa mostram que, como era de esperar, o pregador teve em mente cristãos 
adultos. Notamos que não menciona situações de opressão, de miséria, de 
doença ou falta de liberdade, seja para as reprovar  seja para as lamentar ou 
combater, como  convinha a quem fazia dos pueri et rudes, – entre este últimos 
presos, galeotes, negros, ciganos, doentes9– um dos campos privilegiados do 
seu apostolado. Os textos em análise parecem orientar-se para uma outra classe 
de pessoas: gente com alguns bens materiais que, apesar de serem consideradas 
pobres – «a confraria dos clérigos pobres» não representaria apenas um título 
– podiam, de algum modo, ter certas posses. De frisar que no sermão cuyus est 
imago haec deixa conselhos para lavrar testamento: «Irmãos, sabei fazer testa-
mento… fazei testamento da alma  e deixai vossas tenças a misericordi…»10; 
«os que não tendes herdeiros forçados herdevos Christo…», «cumpri os testa-
mentos dos vossos defunctos…»11, chegando mesmo em Memor est judyctis mei 
a advertir: «qua ficam os vestidos nas arcas, o dinheiro na baeta, as herdades, 

5 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl.356v
6 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl.355r
7 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl.355r
8 José Adriano Freitas de CARVALHO, Um pregador em tempos de guerra: Inácio Martins 

S.J. Seis semões contra os ingleses (1588 – 1596) e cinco cartas de viagem (1573 – 1574) in Actas 
do Colóquio Internacional “A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos sécs. XVI e XVII: Espi-
ritualidade e cultura, Porto, CIUHE, 26-28 de Maio 2004, 199.

9 José Adriano Freitas de CARVALHO, Um pregador em tempos de guerra: Inácio Martins 
S.J. Seis sermões contra os ingleses (1588-1596) e cinco cartas de viagem (1573-1574) in Actas do 
Colóquio Internacional “A Companhia de Jesus na Península Ibérica nos sécs. XVI e XVII: Espiri-
tualidade e cultura, Porto, CIUHE, 26-28 de Maio 2004, 204.

10 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271.fl. 356r
11 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271.fl.356r
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os juros, as tenças …12 Para os deserdados da sorte, os marginais da sociedade, 
o jesuíta escolheria outras palavras. Por isso, em hipótese, reforçamos a ideia 
já apontada de que falaria nestes casos, em igrejas ou capelas em dia de festa 
de santo ou comemoração de defuntos – 2 de Novembro – para ouvintes de um 
nível social em que dominaria alguma pequena nobreza  e burguesia, ou simples 
artesãos .

Todavia, neste pequeno conjunto de três discursos  haverá que distinguir 
um: Memor est judytiis mei, o qual, como vimos, se dirige  expressamente a um 
público constituido pela «confraria dos clerigos pobres». Logo, parece dirigir-
se, antes de mais, a sacerdotes e a própria organização do discurso o confirma: 
uma pequena introdução e a Concio, o que se não verifica em os outros dois 
sermões, e também uma profusão de citações latinas pouco indicadas a um outro 
tipo de público. Compreende-se assim que o início da Concio, isto é, do próprio 
sermão, surja como  uma exaltação do sacerdócio – « O estado sacerdotal Deus 
o inventou em todas as tres leis  na ley da natureza, ley escrita ley da  graca…»13; 
«donde deriva que nos sacerdotes consiste a salvacão ou perdicão de hüa cidade 
catholica…»,14 «pois que se o sol quando se levanta tudo faz florescer e renovar 
o mesmo deve acontecer, se quisermos os ecclesiasthicos sermos o que Deus 
quer, reformarsea a terra…»15

  O restante discurso imposta-se em forma didáctica em que as citações 
bíblicas apoiam e credibilizam a doutrina explanada – recorre ao Antigo e Novo 
Testamento e a alguns Padres da Igreja, sobretudo Santo Agostinho – como bem 
se explica,  já que foi o primeiro a contribuir para a definição das penas  purgati-
vas entre a morte e o juízo final –16  e dessa exposição resulta claro que pretende  
afirmar e esclarecer dois pontos: a existência do juízo particular logo após a 
morte e a dificuldade para todas as almas em ultrapassar o que constitui um 
exame retrospectivo de toda a sua vida. Assim, começa por declarar a existência 
do juízo particular para além do universal no «dia derradeiro» – juízo particular 
está por tantos juízos «quantas são as almas dos adultos que passem desta…»17 
e, como explica de seguida, «se faz logo em saindo a alma do corpo…».18 Com-

12 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 148r.
13 Inácio MARTINS, Sermões ,B.N.L. cod. 3502. fl. 145r.
14 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 146r.
15 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 145r .
16 Jacques LE GOFF, O Nascimento do Purgatório, Lisboa, 1993,105 e Michel VOVELLE, 

Les âmes du purgatoire ou le travail du deuil, Paris, 1996, 19.
17 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 146r.
18 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 145v .
   A existência do juizo particular, como bem sabemos, não se pode considerar pacífica e 

foi  sendo objecto de discussão ao longo dos tempos. Pode ver-se em propósito, Jacques LE GOFF, 
O nascimento do Purgatório, Lisboa, 1993 e a obra sob orientação de Paolo XELLA, Arqueologia 
del Infierno, Barcelona, 1991.
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preende-se que, no quadro conturbado das discussões teológicas desses dias em 
torno do Purgatório, um mestre de doutrina  insista em que «o juizo particular he 
de fee…»19 e reforce esta sua afirmação com palavras do apóstolo que afirmou 
a necessidade de uma purificação pelo fogo, de S. Paulo: «statutum est homini-
bus semel mori post hoc judicium…» e bonum certamen certavi,cursum consu-
mave fidem servavi…»20. As suas insistências  – «…a igreja assi o prega…»21; 
«…tudo isto he conforme aos evangelhos…»22 –  parecem traduzir tanto a sua 
veia de catequista como  – é uma hipótese – as necessidades parenéticas do seus 
ouvintes nessa ocasião. Se assim for, compeender-se-á melhor que caracterize o 
dito juízo particular não só como «estreito», mas ainda,  num crescendo superla-
tivante, como «estreitíssimo» e «temível», tão temível que até os santos, cheios 
de boas obras o receavam: «sancto Hilarião cheo de obras arreceava…»23, «se 
este sancto temia apparecer a juizo que assombramento será o do deshonesto 
amancebado ou adultero!».24 A alma, explica o pregador, ver-se-á em grande 
aperto, porque «ve ajuntarse contra sy o ceo e o inferno e terra. Do ceo vem o 
juiz que ha de julgar, do inferno sobe o accusador, o demonio que ha de accusar 
Da terra leva ela os peccados…».25 Nesta ocasião – continuamos a acentuar o 
catequista que foi Inácio Martins – cada alma  apenas tem de seu lado as obras 
boas ou más, que praticou, sendo que não passam de «fatinho de algodão [as] 
boas obras que fez…»26. Haveria que ponderar esta  veia pessimista nas dimen-
sões das polémicas teológicas do tempo. Mas, o que ao pregador interessa  fazer 
sobressair é que a alma há-de ter o seu destino ultimo ditado pela sentença que 
Deus pronunciar, esse Deus «juiz perfectissimo [que] nenhuma bondade por 
piquena que seja deixará que não pague nenhuma maldade deixará por piquena 
que seja que não castigue».27 

Alguns pormenores e alguns exemplos emprestam ao texto um colorido 
negro, com forte poder de intimidação, transformando esta em via para a reforma 
de ruins hábitos. Lembramos o detalhe dos defunctos que avisam os vivos do 

19 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 145v -146r.
20 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 146r.
21 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L .cod. 3502. fl. 147r.
22 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 147v.
23 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 148r-148v.
24 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 148v.
25 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod  3502. fl. 148r.
26 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 148r. A partir do século XII os sermões 

nomeadamente os das Ordens Mendicantes, enchem-se de exempla onde são frequentes as aparições 
de defuntos que falam do Purgatório in Michel VOVELLE, Les âmes du purgatoire ou le travail du 
due, Paris, 1996, 21

27 Inácio  MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl 147r.
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árduo processo do juízo particular – «este recado  mandão os do purgatorio que 
por hum peccado venial daly os sentenciarão….» e «qua sentencião hum hereje 
ao fogo aly por hum peccado venial…»28. Repare-se ainda como apresenta a 
alma pecadora no momento do juízo particular, após a tremenda acusação do 
demónio: ver-se-á «escura, defumada, crestada do fogo da concupiscencia em 
que andou, verá em si o verniz da culpa, o cauterio da maldade, a ferrugem da 
cobica… versea com os matizes do inferno»29. Por sua vez, alguns dos exemplos 
oferecidos escurecem ainda mais o quadro já negro e pesado que se vai traçando 
intencionalmente: o receio de Santo Hilarião de comparecer a juízo apesar de 
setenta anos de penitência e uma vida cheia de boas obras, a visão de Santa 
Brízida de «hum demonio que pedia a Deus hum peccador que lho deixassa 
levar logo em corpo e alma ao inferno antes do juizo…»30. E  como poderiam 
esquecer os seus ouvintes aquele noto doutor de Paris que durante o seu ofício 
fúnebre, se levanta do caixão e lança por três vezes o terrível brado «justo dei 
juditis condemnatus…»?!31     

Vimos a dizer que o que parece  antes de tudo preocupar o P.e Inácio é 
não só afirmar a existência do Purgatório, mas também mostrá-lo como lugar de 
tormento pelo fogo: «S. Gregorio diz que o fogo [do Purgatório]  he da mesma 
natureza spicifica como do inferno…»32. P.e Inácio, sobre este ponto, aumenta 
a veracidade do seu discurso dando a localização espacial do Purgatório «está 
o Purgatorio no meo da terra. Dá hum sancto hua comparação que quadrará. 
Assi como hum marmelo ou camoesa tem no meo certos recolhentos de pivides 
pretas assi a terra he redonda e tem no  meio certos receptaculos em que estão 
encarceradoas as almas enegrecidas com peccado, hum deles he o purgatorio».33 
Lugar temido dos santos, apesar de uma existência de penitências e boas obras 
– «nenhum sancto ate agora se atreveo com o purgatorio…», «os sanctos ani-
mosos pera as penas desta vida jejuns, cilicios, dysciplinas, martirios esquisitos, 
esfolados, queimados, contudo quanto as penas da outra vida nenhum quis tocar 
no purgatorio»34. Mas, se exorta a que se procure escapar de tão medonha sorte, 
não se detem, contudo, na evocação dos sofrimentos particulares das almas que 
aí permanecem, expiando as suas faltas, para, purificadas, chegarem à visão de 

28 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 148r.
29 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 148v.
30 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 149v.
31 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 150r.
32 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl. 390v.
33 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl. 357v.
34 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271, fl. 390v.
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Deus. P.e Inácio Martins, com essa pedagogia de catequista que os missionarios 
de interior desenvolverão, atemoriza com o purgatório, servindo-se dele como 
instrumento para trazer ao bom caminho os prevadicadores e os debéis no cum-
primento da lei do Senhor.

Porta inferi, que pela sua caligrafia miudinha e quase ilegível e as suas 
muitas emendas lembra um pequeno apontamento e pode ter constituído a pre-
paração de um trabalho de maior folego, embora esteja encabeçado por «das 
almas do purgatorio», trata especialmente das quatro portas que dão entrada aos 
quatro lugares que atendem as almas após a morte e juízo particular: a glória, o 
limbo, o inferno e o purgatório.35 Sobre o «limbo dos mininos» por cujas almas 
se não reza, deixa escapar um sentimento de dor e revolta contra a prática do 
aborto: «somente me queixarei das que matão as criancas por não serem sentidas 
que parirão e assi por hum ponto de honra privão a seu filho do regno aeterno. 
O may não may! Pior que fera do mato….»36

O cristão deverá, pois, evitar o pecado, mortal e venial, para bem ultra-
passar o «exame» que é o juízo particular e não sofrer as agruras do Purgatorio 
ou, pior ainda, cair no Inferno. P.e Inácio Martins lança o seu brado em geito 
de conselho: «Agora vos ei de aconselhar: o conselho he que vos segureis do 
inferno e vos livreis do purgatorio.»37. E, ao chamar a atenção para a estreiteza 
do dito juízo recorre de novo a uma imagem que há-de continuar a ser muito 
aproveitada em épocas posteriores; entendamos: a intervenção dos defuntos, 
os avisos e recados que mandam a este mundo, como atrás referimos. Note-
se, todavia, que o pregador jesuíta dedica pouco espaço ao intercâmbio com o 
Além, já que, independentemente do que ficou assinalado, encontramos muito 
poucas ou quase nenhumas referências a uma atitude continuada de oração 
pelas almas. A sua finalidade é propor normas de vida e de piedade que evitem 
o castigo previsto que acaba de enunciar: Inferno e Purgatório. E desde este 
ponto de vista, P.e Inácio Martins, no tom coloquial que usa muitas vezes, vai 

35 Esta demarcação das quatro portas que dão entrada a quatro lugares do Além confere e   
difere entre autores de épocas anteriores e contemporâneos do P.e Inácio Martins: o catecismo do 
P.e Marcos JORGE, Doctrina Cristam Ordenada a maneira de Dialogo… acrescentado pello padre 
Inacio Martins da mesma Companhia… impresso por Manoel de Lyra,1592 e reeditado no Porto em 
2004, no cap. VII assinala os quatro lugares com a seguinte escala: inferno, purgatório, limbo dos 
meninos, e limbo dos santos também conhecido como seio de Abraão.

Recordamos bem na ilha de Torcello, perto de Veneza, um mosaico do século XII, de inspi-
ração bizantina  que representa o inferno, o limbo dos patriarcas, a corte celeste… Esta representação 
vem citada por Michel VOVELLE, Les âmes du purgatoire ou le travail du deuil, Paris, 1996, 34.

36 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl. 390r
37 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl  356r
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aconselhando: «direis que faremos? Respondo… amiudai a confissão…, sede 
miudos na confissão…, pondevos todos de goelhos e offerecervos ei ao Santo 
Sacramento e a Virgem Nossa Senhora»38. E acentua o papel da confissão dos 
pecados, caminho que, porque depende antes de mais da disposição de cada qual 
para a alma comparecer purificada diante de Deos-Juiz. O pregador reforça as 
suas recomendações: «está em vossa mão livrarvos do tormento intoleravel com 
frequencia de confissão, emenda de vida, esmola, indulgencias e que oração 
façais que Deos vos alumie»39. E, prevenindo  desculpas, pondera com severi-
dade: «Irmãos não vos tomeis com Deos, meteivos em ordem e caminho, se o não 
fizerdes toda a perda he vossa, a Deos não prejudycaes nem a ordem sua nem a 
sua absoluta e consequente vontade…».40 E um pouco mais. Para alcançar com 
maior facilidade essa «emenda de vida», o jesuíta propõe aos seus ouvintes: 
«vos aveis de recolher hüa hora e meditar sobre isso. Ouvi! Todo o homem hade 
ter um crucifixo em lugar decente e retirar-se hüa hora no dia a ter oração e lição 
spiritual e meditar nos novissimos…»41, sendo que a lição da «lembranca dos 
mortos recolhe muito, he mezinha para emendar a vida…».42 E esse retiro para 
meditar – que, no fundo, consiste em um apelo à oração mental – e viver «com 
pouquos» – «Irmãos, meteivos na vida recolhida vivei com pouquos»43 – resulta 
uma exigência prévia e consequente do afastamento de cada um do mundo, 
mundo que para o pregador são os «ruins» – «cada hum de vos se for bom guar-
daivos de conversar com ruins»,44 pois «vida larga porta estreita não concordão».45 

Surgem, do mesmo modo, incitações á penitência corporal e, em bastantes pas-
sos louva o cilício, as disciplinas e os santos que delas regularmente faziam uso: 
«Irmãos fazei esse corpo christão pondeo em dor, em penitencia…»46.

Não obstante  o enfoque do seu discurso e dos seus objectivos primeiros 
que  tentamos sublinhar, o P.e Inácio Martins não deixa de valorizar os sufrágios 
pelos defuntos – sobretudo a missa que amava particularmente e recomendava 
até para o sucesso em negócios47 – e lembra o agradecimento das almas que 

38 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 149v.
39 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl. 356v.
40 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl. 390v.
41 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl. 146r.
42 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl. 355r.
43 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl.
44 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl. 354v.
45 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl. 390r.
46 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl. 354r.
47 A.FRANCO, Imagem da Virtude em o Noviciado da Companhia de Jesus no Real Cole-

gio de Jesus de Coimbra, Evora, Officina da Universidade,1719, II, 69, 419, in Doctrina Cristam, 
Ordenada a maneira de Dialogo para ensinar os meninos, pello Padre Marcos Jorge, da Compan-
hia de IESV, Doctore em Theologia. Um Livro, Uma Obra, Dois Autores, reedição do  C.I.U.H.E. da 
Faculdade de Letras do Porto, 2004, a cargo de José Adriano Freitas de CARVALHO.
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sobem ao céu graças à intervenção dos vivos, anotando que tal devoção se reco-
mendada por uma decisão do Concílio Tridentino – «cumpris o que pretende 
o concilio tridentino sessão 25….»48; sem esquecer algo de muito importante 
pelo que podia dizer respeito aos afectos e esperanças de muitos que o ouviam: 
«neste dia – entendamos, no dia em que se ouvia missa pelas almas do Purgatório 
– «saiem algumas  almas do Purgatorio pola grande forca que tem a missa solene 
acompanhada dos muitos que rogão polas almas…».49 E esta oração, pelas suas 
consequências é gratíssima não só aos que por elas rogaram – estes «saindo a 
primeira cousa que fazem he encomendar a Deos com grande efficacia aos que 
os tirarão do fogo…»50 – mas também aos «santos do ceo [que] volo agradecem 
porque lhe meteis na gloria  seus companheiros e em especial a Sacratissima 
Virgem que vos quer bem porque com estes sufragios lhe soltais os seus filhos 
e irmãos que estão no Purgatorio»51. Reforça ainda o mérito da encomenda das 
almas através  do exemplo do santo abade françês Odilo que, com suas orações,  
irritava os demónios pois «lhes despejava o purgatorio»52.

A página final do sermão  cuyus est imago haec encabeça com a frase: 
«Das almas do purgatorio bonum misericordia», frase  que é um lema  do prega-
dor e lema que, aqui, lhe serve para exaltar, uma vez mais, a prece pelas almas: 
«ha duas sortes de pessoas de que avemos daver misericordia: vivos pobres e de 
defunctos do purgatorio…»53. Um modo de sublinhar como  um tal acto piedoso 
constitui um meio eficaz para aperfeiçamento dos fiéis vivos e uma «prova» da 
comunicação dos santos.

Tivemos já ocasião de denominar P.e Inácio «padre de doutrina» e os 
três sermões que abordamos integram-se bem nessa prática didáctica a que o 
jesuita devotadamente se entregou. Passando bastante por alto, como nos seus 
dias peninsulares estava aconselhado, todas as polémicas que, opondo refor-
mados e católicos, cruzavam o seu tempo, Inácio Martins procura não tanto 
esclarecer os seus ouvintes, mas indicar devocionalmente o culto às almas do 
Purgatório como um caritativo meio que, reflexivamente, conduz à conversão 
interior. Para tal, como vimos, vai recorrendo quer ao texto bíblico ou ao dos 
Padres, quer em muito ao saber recolhido na leitura de obras de referência da 

48 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl.355r.
49 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod  6271. fl.355r.   
50 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl.355r.
51 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl.355r.
52 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl.355r. A este abade se deve o estabele-

cimento pela Igreja do dia 2 de Novembro como dia de comemoração dos defuntos Michel VOVE-
LLE, Les âmes du purgatoire e le travail du deuil, Paris,1996, 32

53 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl.357v
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época e – porque não – a contactos estabelecidos nas suas viagens, sobretudo a 
que fez a Roma. Ele próprio nomeia algumas fontes: «eu ly a historia escrita na 
cartuxa religião que antão começou…»54, «o que aconteceo em Franca, conta 
Petrus Damianus…»55. Todo este processo enunciativo lhe permite ainda enqua-
drar no discurso outro tipo de alusões, quase sempre em termos comparativos. 
Com efeito, como  muitos  da época  possuia  experiência de viagens  por mar 
– algumas vezes andou embarcado – e conhecimentos que lhe chegariam da 
quotidiana proximidade com os oceanos que havia então na Península Ibérica 
e a eles recorre – «sol quando no navio se passa aos sinhos setentrionaes ele 
chega para nos…»56, «como na costa da Guine ha grandes calmarias e apos 
isto adoecem…»57, «acustumão os que navegão irem diante do aviso dos passos  
perigosos para os que depois ham de navegar e andão escritas nas cartas de 
marear…»58. Tais referências  fornecem-lhe outros tantos pontos de apoio do seu 
discurso, tornando-o ainda mais facilmente compreensível pelos seus ouvintes, a 
começar pelos da Ribeira de Lisboa onde pregava tantas vezes depois de aí fazer 
a «doutrina». Este sábio entrelaçar de erudição e de pequenas histórias tocantes 
empresta veracidade e poder de convicção às palavras de P.e Inácio e explica, 
em parte, o êxito e eficácia da sua palavra. A leitura do P.e Inácio Martins não 
só contribui para a aproximação a um vulto da cultura portuguesa de finais de 
Quinhentos praticamente esquecido, como ajuda a compreender o renome que 
grangeou  em vida e o respeito que o seguiu na morte, a ponto de todo o Reino 
o considerar um homem santo e se pensar até em o canonizar.59

54 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl.149v.
55 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl.355r.
56 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl.145r.
57 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 6271. fl 354v.
58 Inácio MARTINS, Sermões, B.N.L. cod. 3502. fl.145v.
59 A. FRANCO, Imagem des virtude em o noviciado da Companhia de Jesus no Real Colé-

gio de Jesus de Coimbra, Évora, officina da Universidade, 1719, II, 75, 446, in Doctrina Cristam, 
Ordenada a maneira de Diálogo para ensinar os meninos, pello Padre Marcos Jorge, da Compan-
hia de JESU, Doctore em Theologia. Um Livro, Uma Obra, Dois Autores, reedição do C.U.U.H.E. 
da Faculdade de Letra do Porto, 2004 a cargo de José Adriano Freitas de Carvalho.
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P. INACIO MARTINS,S.J.
       Sermões
B. N. L.  cod..35O2, fol 145r-150r

                 Das almas do purgatorio na confraria dos clerigos pobres –
                 Memor est judictis mei sic enim erit et tuum  
                 Michi  heri tibi et hodie ecclesiaste 38-   

 Dous trabalhos tem a morte hum visivel outro invisivel. o visivel he a 
agonia psalmo doloris mortis circumdederunt me. O invisivel he mayor. he o 
juizo particular que se segue logo depois da morte psalmo pericula inferni inve-
nerut me.O primeiro trabalho he a grande agonia ou seja morte quieta na cama, 
ou violenta sentese muito. Ezechias o arreceou Saul desmaiou  – a violenta tam-
bem como se vee nos padecentes que vay com eles a irmandade da misericordia 
religiosos e clerigos e ainda assi agonizão em  pee. – Mas o principal trabalho he 
o o juizo particular. Do primeiro trabalho se toca muitas vezes e trata de perpo-
sito dia de cinzas do segundo tocaremos agora – Hüa pessoa ouve que não  teve 
nenhum destes dous trabalhos A Sacratissima Virgem Nossa Senhora may de 
Deus não teve agonia pois assi como concebeo sem corrupcão pario sem doores 
de parto tambem morreo sem agonia não ouve que julgar porque nunca peccou e 
assi antes de morrer se lhe encheo a casa de anjos e o proprio juiz filho seu aveo 
buscar pecamos a graca por intercessaõ desta Senhora Nossa Ave Maria.

  

Concio         Memor est- ecc-
 
O estado sacerdotal Deus o inventou em todas as tres leis na ley da natu-

reza, ley escrita ; ley dagraca  
genesis: 14 – erat enim sacerdos Dei altissimi a primeira regra da  escri-

tura em que se faz mencão de sacerdocio. e  antaõ diz Dei altissimus o altissimo 
Deus o fez.Na ley escrita – exodus. 2 8 – applica Aaron cum filiys suisde medio 
filiorum Israel ut sacerdotio  fungantur michi na ley da graça. hoc quotiescum-
que facieritis  in mei memoria facietis. Aquem os fez sacerdotes e lhes mandou 
fuit collatio potestactis et praecepto operis simel: – e  nos sacerdotes  consiste 
a salvacão ou perdicão de hüa cidade catholica.da perdicão disse Ieremias nos 
threnus propter peccatam sacerdotum. Avia peccados no povo mas Ieremias 
carrega sobre os sacerdotes a destruicão da terra.– da salvacão diz Cristo vos 
estis lux mundi o sol quando no navio se passa aos sinhos setentrionaes ele 
chega para nos. tudo se renova, os campos os alvores os passarinhos criam eassi 
se quisermos os ecclesiasthes sermos os que Deus quer reformarssea a terra por 
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esse intento de comecarmos hüa vida nova me parece pregar do juizo particular 
e darvos ei atodos  hum recado dos defunctos que se contem no tema e assi será 
pregacão de defunctos. de duas maneiras se pode pregar pregacão de defunctos 
a primeira pregar como os vivos ajudam os defunctos a segunda pregacão de 
defunctos pregacão que os defunctos fazem aos vivos dizem assi – memor est 
judithiy mei sic enim erit et tuum michi heri et tibi et hodie – Nestas palavras 
pressupoem hüa cousa e avisão de outra.– pressupoem que ha juizo particular 
juditiy mei: tuum – Irmaõs he de fee que não somente averá juizo universal 
enquanto no dia derradeiro seremos julgados em corpo e alma. Mas ha tambem 
tantos juizos particulares quantas são as almas dos adultos que passem desta e 
este se faz logo em saindo a alma do corpo dilo são Paulo  statutum est hominibus 
semel more post hoc juditium. Crisostomo in homilia omnes animam cum hinc 
migraverint ad terribile illud ad adducentur tribunal.S. Agostinho in  sermo 
não somente diz que he de fee mas (?) Rectissime creditur animas judicair cum 
et corporibus migraverint e. antão allega com o evangelho de são Lucas o qual 
diz que Lazaro morreo e levarão os anjos ao  sei(o) de abrahaõ – morreo o riquo 
avarento e foi sepultado no inferno estas duas almas são iguaes em natureza 
Deus não he acceptador de pessoas. pois como forão levadas atão differentes 
lugares avemos de dizer que ouve juizo particular de ambas forão postas em 
balança ouve exame. Mays demos rezão de aver juizo particular. Sa  Paulo diz  
bonum certamem certav,cursum consumavi,fidem servavi applicando estas pala-
vras – Esta alma pelejou  militia est vita hominibus supra terram. hase de ver 
se venceo nesta  triunfante ou se foy vencida non coronabitur nisi qui legitime 
certaverit . Esta alma correo, hase de ver por qual das estradas sepola estradada 
perdicão. Eclesiaste.59 pedes eorum ad malum currunt se pola estrada do ceo 
per viam mandamentorum tuorum cucurrit  esta alma no baptismo prometeo 
abrenuntias sathanae et pompis eius? Abrenuntio hase de ver se comprio. Con-
clusão: Nas terras bem governadas a todo estrangeiro perguntam aporta quem 
he. O outro mundo he muito bem governado assi o fosse  este mundo de qua. no 
outro mundo  nenhum mao tem favor  nenhum bõ desfavor `a entrada no outro 
mundo perguntão a todos quem são para ver selhe ham de abrir aporta ou fechala 
er clausa est janua .– de sorte que pressuppomos que o juizo particular he de 
fee – Ouvi! Agora o aviso o recado que vos mandão os defunctos ! que recado 
he: eu volo direi. Mandamos dizer  que este juizo particular  he  muy estreito. 
Acharãose todos em tam grande aperto  no juizo particular que avisão  aos vivos. 
Acustumão os que  navegão irem diante  do aviso dos passos perigosos para aos 
que depois ham de navegar e andão  escritos nas cartas de marear – Ouvi. Todos 
os defunctos de todas as leys  adultos acharão  este juizo particular tam estreito 
virãose em tanto aperto, passarão  tanto  risco que  gritão cada hum memor est 
juditiy mei – Este recado  manda Deus do ceo a este mundo . vox clamantis 
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desertus passão posto que apertadamente e escassamente, muitos escaparão si 
justis vit salvabitur impius et peccator ubi parebunt? este recado  mandão os do 
purgatorio ,que por hum peccado venial ; daly os sentenciarão  ao fogo –Memor 
est juditiy mei: homem vivo guardarse de veniacão ,quà sentenceão  hum hereje 
ao fogo aly por hum peccado venial .vede que estreito he este juizo. O mesmo 
recado mandão os do inferno os quaes por hum peccado mortal forão daly sen-
tenciados ao inferno, O riquo avarento pedia a Abrahaõ que mandasse recado a 
seus irmãos  do seu juizo. ha contudo differenca nas  entencões que os do ceo e 
purgatorio mandão este recado por charidade,os do inferno por interesse denão 
terem mais pena tendo lá os cumplices mas todos os defunctos testificão  ser este 
juizo particular estreitissimo .os sanctos por tal otemião.quod  dicam aut quid 
respondebo ei  cum ipse fecerim. E David non intrees in juditium  cum servo tuum 
domine A igreja assi o prega cuncta stricte discussurus. Direis porque como he 
miudo na  conta Aristoteles diz que o  magnifia não he miudo ,o fidalgo nobre 
e senhor dissimula e passa  miudezas e ao tomar da conta aos seus almoxarifes 
ou  compradores  não repara em pouquidades! Respondo prontamente dei per-
fecta sunt opera. Como criador  como provedor como redemptor, como julga-
dor. como criador criou fez grandes cousas menores e minimas. Como provedor 
sostenta a todos  viventes  da de comer aos bichinhos . qui dat escam omni cervi 
operis tu manum tuam  et imples omne animal benedictione. Como redemptor 
padeceo enos  lavou da sua  parte dos peccados mortaes e veniaes e toda a nodoa 
dalma  com seu precioso sangue, – Logo como juiz tambem sera perfectissimo 
nenhuma  bondade por piquena que seja deixará que não pague, nenhuma  mal-
dade deixará por piquena que seja que não castigue. – Outra rezão diz sancto 
Augostinho  non possunt tempora confundi ha dous tempos tempus miseridordia 
tempus justitia no tempo da misericordia usa Deus de grandes magnificencias 
que já não digo eu pouquidades mas grandes  maldades.     
quorum remiseritis peccatum remittint eis pater ignosce illis. no tempo da justica 
castiga  tudo .dous tempos  hum de perdoar a tudo outro decastigar  tudo .isto 
he conforme ao evangelho. omne debitum remisi tibi quam rogasti me depois no 
tempo da justica ejuizo particular serve nequam  is tradidit illum tortotibus .Non 
exiet inde donec  reddat …ad novissimum quadratera. – terceira  rezão esta conta 
não se toma como qua ahum almoxarife dá conta vaise embora .tomassepara 
ver se ha de entrar esta alma na benaventuranca aver a Deus  conversar para 
sempre.ecce  tabernaculum  dei cum hominibus os que ham deviver  no ceo 
para  sempre e conversar com  Deus ao perto haõ de ser homens divinos não hão 
deter mancha .apocalipse 21 nichil conquinatum intrabit in illam. O diamante 
do anel dum Rey não ha deter hum ponto e o ouro não ha de ter liga ,sicut 
aurem in fornace probavit  eos ii omnes probavit inventi sunt que dizei vos no 
vosso anel se a pedra do anel tiver jaça ou fenda no meo,ou pelo davos desgosto 
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.os sanctos no ceo são ouro são pedras preciosas  apocalipse . 21  fundamenta 
muri civitatis omni lapide pretioso ornata quem serão os altos,os fundamentos 
qua  he obra tosca. Se os   fundamentos  dos muros daquela cidade são cheos 
detodas pedras preciosas que será o mais! estas pedras preciosas são os sanctos. 
cadahum em seu modo e estado ha de ser perfecto sicut par  vistas colestis estas 
são as rezões  porque o juizo he estreito .– Direis porque pinsarmos o juizo 
particular! Sou contente Mas hadeser com condicão que vos aveys de recolher 
hüa hora e meditar sobre isso . Ouvi ! !Todo homem ha deter hum crucifi xo  em 
lugar decente e retirarse hüa hora no dia a ter oracão elicão spiritual: e meditar 
nos novissimos et memento novissimorum.. –
  Considerai hüa alma peccadora saida do corpo soó voe soli em nova região ,sem 
amigo  sem parente sem confessor. arrecear grandemente seu juizo particular, 
porque ve ajuntarse contra sy o ceo e inferno e terra. do ceo vem o juiz que ha de 
julgar do inferno sobe o accusador o demonio que aha de accusar da terra leva 
ela os peccados  videns se solam et nudam  diz s.bernardo teme grandemente 
ingenti horrore acustis. Hum soó arrimo tem o alivio o fatinho dalgodão, boas 
obras que fez. não tem outro alivio . opera illorum  squuntur  illos. Irmãos! 
obras obras . isto só he vosso, todo mais qua fi ca.non descender cum eo  gloria 
quá fi cam os vestidos nas arcas o dinheiro na boeta,as herdades juros tencas non 
descendet cum eo gloria eius obras ,irmãos,esmolas,penitencias oracões,confi ss
ões,comunhões sofrimento perdões de injurias isso soó he vosso  apercebeivos 
de boas obras o.gritou o anjo scriba. Beati mortui qui in Domino moriuntur 
opera illorum sequuntur illos assi o pregarão os sanctos são Paulo (diz) que  
dum tempus habemus operemur bonum; e Salomam – quodcumque potest 
manus tua instatur quia apud inferos quo tu propera non est opus nec rationem 
assi o diz o mesmo Deus operibus credite.Os  sanctos cheos de obras temião 
apparecer diante do tribunal divino sancto Hilarião cheo de obras arreceava 
egredere anima septuagenta annis Cristo servisti et adhuc  times se este sancto 
temia apparecer a juizo  que assombramento será o do deshonesto amancebado 
ou adultero! Se sancto Hilarião que deixou edeu tudo a pobres por amor de Deus 
teme! que temor terá o que tem o alheo! Se sancto Hilarião tendo feito setenta 
annos de penitencia sem ter peccados mortaes não se atreve apparecer que será 
dos que tem peccados de muitos annos sem penitencia! – dellicta  juventutis  
meae ne nemineris temeasse David dos peccados  da mocidade quanto mais 
deve temer o que tem peccados  da mocidade e peccados da velhice homens que 
podem dizer  .dellicta senectutis meae  ne nemineris- Deus vos alumie irmãos 
Deus vos converta, Illumina domine oculos meos ne unquam abdormiam in 
morte ne dicat inimicus meus prevaelui adversus sum..
Apresentada a alma diante do seu criador (torna o sol ao seu nacimento os rios 
ao mar donde sairão .acabouse o circulo torna tambem a alma ao criador que 
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a criou. spiritus redit ad quam dedit illum detres cousas! O diabo accusala; O 
juiz acabada a accusacão queixarse a  dar sentenca.a alma convencersse.o diabo 
accusala muito confi ado que ahe de levar Psalmo. diabulus stet a dextris eius 
cum  indicatur exeat condemnatus-
Nesta vida andava da banda esquerda para atentar e fazer peccar e a alma 
obedecialhe agora  passasse a mão direita como quem tem direito  e(?)Comecara 
a accusacão  justissimo juiz  eu não quero aqui senão justica Senhor  nesta  
alma  tendes mais que a natureza avida que ela fez he minha. Os pensamentos 
meus juizos forão de cobica outros de inveja outros de concupiscencia outros 
de vinganca outros juizos de vidas alheas. As palavras minhas, juramentos 
murmuracões injurias palavras deshonestas. As obras minhas,quebradovos 
senhor todos os dez mandamentos discurre! Equanto ao grande mandamento 
diliges Dominum Deum tuum ex toto cor de tuo et ex omnibus  viribus tuis esse 
amor empregou na carne e mundo que lá lhe fi cão . Os sete peccados mortaes 
em todos encorreo eu (dirá o demonio)estou no inferno soó por soberba inveja, 
eu nunca pequei em  gula  deshonestidade priguica. Mais sóo  esta alma foy 
occasião de alguns estarem no inferno com seu mao exemplo ou conselho ou 
descuido emsua casa estão qua criados seus: – conclusão Senhor  os males 
desta alma são males os seus bens não são bens amisa sem atencão,a confi ssão 
mentiras sem a esmola do que lhe subejava na Igreja falava e olhava para varias 
partes a pregacão profanava – nenhuma cousa fez por vosso amor. parecevos 
grave e temerosa esta accusacão pois non disse nada para o que será. Se atodos 
acusou accerrimamente.sendo innocente que será dos peccadores neste passo! 
acabada a accusacão dirá  a Deus Senhor deixaima logo levar que minha he. 
inimigo da humana geracão tão faminto e sofrego delevar almas.sancta Brisida 
diz que vio em visão ahü demonio que pedia aDeus  ahum peccador que lho 
deixasse levar logo em corpo e alma ao inferno antes do juizo e vede a que 
tirano servimus . Pode aDeus queixarse. Amice quomodo huc intraste non 
habens vestem nuptialem.Amigo a quem fi z- tantas amizades quid feci tibi-
aut  inquo contristavit te que males te fi z porque me offendestes ora ja que me 
offendeste ja que peccaste, porque te não aproveitastes  dos meos da salvacão 
vocavi et remisti extensam manus meam estendi a minha mão para te alevantar 
não me quiseste dar a tua. desprezaste minha lei  não estimaste meu sangue 
sempre me resististe sempre me viraste as costas numca te converteste!  vede 
a afronta e confusão desta alma  asemelhante setenca vae dissolutis corde et 
diverterunt in vias pravas  et quid  facietis cum inspicere  coeperit Dominus 
pronunciará o senhor  asentenca  ligatis manibus et pedibus mittite eum in 
tenebras exteriores-vede esta alma convercersse.não dirá não pude, não dirá 
não soube ou não mo disserão.ela pode emendarse e sabia que andava fora do 
caminho que disserãolho do pulpito muitas vezes mas nunca quis ser boa. at 
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ille obnuterit não terá desculpa que dar nem acha senão malicia.Convencersseá 
vendo seus  peccados todos e esses escritos em  tres partes. .em Deus testemunha 
devista none haec condita sunt apud me  O demonio tambem os tras todos a sua 
lembranca.e em si mesma os verá. assi como o sol descobre as cores das cousas 
que anoyte encobria. assi a alma avista de Deus verseá assi escura defumada 
crestada do fogo da concupiscencia em que andou.verá emsy o verniz da culpa.o 
cauterio da maldade a ferrugem da cobica verseá crestada, como dizia, do fogo 
da concupiscencia em que ardeo enquanto viveo. versea com os caracteres 
marqua infernal.verseá com os matizes do inferno  –  e assi no remate do juizo e 
condenacõ dará hum grito semelhante ao de paris justo  dei juditio comdemnata 
sum ja ouvireis licão bem aproposito do juizo particular Como se convenceo 
aalma daquele doctor de paris no  seu juizo particular, eu ly ahistoria escrita na 
cartuxa religião que antão comecou. erat doctor excelens moribus et servitio 
não tinha peccado publico mas em segredo algum peccado que o confessor largo 
como cyranda lhe sofria e absolviao.acontece isto ha isto no mundo.andar num 
peccado sem emenda1 e acha confessor que o absolve de ordinario e ambos se 
vão ao inferno.como quer  que seja este doctor tinha bastante cabedal parao 
inferno.E o confessor passa por isso. morreo estando toda auniversidade de 
paris fazendolhe o offi cio. dizendo aquela licão;ostende michi  quantas habeo 
iniquitates .alevanta a cabeca o defuncto edá hum brado justo dei juditio ad 
juditium vocatis sum.Assombrados substiverão com o officio: ao outro dia 
concorreo meo paris no mesmo passo.acode com o 2ºgrito horrendo.justo dei 
juditio .accusatis sum.. ao 3 º dia torna concorreo franca asombrada .dá o 3º 
grito horrendissimo justo dei juditio condennatus diz ahistoria; penetrouit timor 
medullas todos estremecerão  ecclesiasthes e sculares.restituirão as divid as 
apartarãose amancebados ,meteraõse muitos em religião e comecou a cartuxa. 
Irmãos memor est juditiy miei sic enim erit et tuum.. direis que faremos? 
Respondo ante juditium interrogatis sum. Fazer exame cadadia anoyte, a 
companhia o faz duas vezes no dia.e sede miudos na confissão scrutemus vias 
nostras e amiudai a confissão e esta com hum confessor  que percurais: e ainda 
assi passareis pola apertada pondevos todos de juelhos  e offereceivos ei ao 
Santo Sacramento e a Virgem nossa senhora e piderei por todos mysericordia-

                          fiat colloquium

1 Frase entre linhas: tem a ocasião em casa e não se aparta.
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