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AS MISSÕES FRANCISCANAS NA BAHIA COLONIAL: 

JUAZEIRO E JACOBINA 

Frei Marcos Antôoio de Almeida<*> 

A presença missionária franciscana remonta aos primeiros 
momentos da chegada de colonos ao Brasil. Está arraigado no espírito 
dos missionários e colonizadores reduzir o Novo Portugal à fé 
católica romana. Para que a CoJônia progredisse era necessário que os 

' 
missionários amansassem os índios selvagens. No primeiro momento, 
o contato entre as culturas parece ser pacífico e até lúdico, dando 
margem para uma consoli.dação do encontro através do símbolo 
religioso da missa e a demarcação do território com a implantação da 
cruz, fato esse unilatera] por apresentar uma exteriorização religiosa 
do conquistador. 

A partir do momento em que os interesses começam a se 
exteriorizar através do poderio português frente à fragilidade 
indígena, as relações ·entre indígenas e portugueses entram em 
choque. Os missionários se preocupam com a vulnerabilidade dos 
índios e estes se recusam a perder o seu espaço para os brancos. A 
situação muda inteiramente quando o português deixa de ser o 
estrangeiro para tornar-se o colonizador ocupante do território e 
escravizador. A partir daí começa a resistência do índio à colonização 
e, portanto, ao missionário. 1 Para os missionários e os colonizadores, 
era fora de dúvida que Deus e os santos estavam do seu lado. Suas 
vitórias eram sempre atribuídas à proteção divina sob cuja bandeira 
combatiam. Alguns santos assumem característica guerreira, como 

e•> Professor do · Instituto Franciscano de Teologia de Olinda, da 
Universidade Católica de Pernambuco (UNICAP) e membro da Comissão 
de Estudos e Historiadores da Igreja na América Latina (CEHILA). 
OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de. Religião e dominação de classe: 
gênese, estrutura e função do · catolicismo romanizado no Brasil. 
Petrópolis: Vozes, 1985, p. 33; VAINFAS, Ronaldo. A heresia dos índios. 
São Paulo: Companhia das Letras, 1995; RIBEIRO, Darcy. O povo 
brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo: Brasiliense, 1996. 
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São Sebastião, São Jorge e Nossa Senhora do Rosário, invocada como 
Nossa Senhora da Vitória. Muitas cidades e igrejas do século XVI são 
dedicadas a esses santos guerreiros, como expressão de 
reconhecimento dos colonizadores pelas vitórias obtidas contra os 
índios.2 O próprio Santo Antônio é revestido com as insígnias 
militares. 

A presença portuguesa, portanto, possui um duplo interesse: 
se apropriar das terras conquistadas para a implantação das colônias e 
promover a desestruturação das comunidades indígenas, integrando
as na economia colonial. Esse processo de conquista territorial e de 
integração dos indígenas na economia da Colônia permeará toda a 
trajetória da colonização,3 com ação montada entre a coerção e a 

... persuasao. 

Os missionários do período não institucionalizado, isto é, 
aquele que vai de 1500 a 1584, desempenharam uma missão 
genuinamente característica dos primórdios da Ordem. Desprovidos 
de qualquer investidura oficial, eles exerceram e viveram de forma 
menos cooptadora o múnus missionário. Sem estatutos que regessem 
suas ações, eles puderam imprimir um modelo despretensioso e 
frutífero que veremos, posteriormente, no período em que é fundada a 
Custódia. Talvez aqui encontremos uma chave de leitura de suma 
importância para a formulação posterior do desenvolvimento 
missionário .franciscano. 

Reconhecendo nas guerras e atividade missionária duas armas 
do colonizador para a submissão do indígena, Pedro A. Ribeiro de 
Oliveira4 constata que a missão colonial possui uma dupla função: por 
um lado ela é o complemento da vitória militar, pois é por ela que se 
educam os vencidos, tomando-os aptos para o trabalho nas fazendas e 
engenhos; por outro lado a missão funciona como substitutivo da 
guerra, reduzindo o índio à condição de força de trabalho disponível 

2 

3 

4 

HOORNAERT, Eduardo. Formação do catolicismo brasileiro (1500-
1800). Petrópolis: Vozes, 1974, p. 32. , 
PRADO JUNIOR, Caio. História económica do Brasil. São Paulo: 
Brasiliense, 1962, p . 25-27. 
OLIVEIRA, Pedro A. Ribeiro de, op. cit., p. 36. Para um aprofundamento 
do catolicismo guerreiro, ver HOORNAERT, Eduardo, op. cit., p. 31-58 e 
BEOZZO, José Oscar. leis e regimentos das missões. Política indigenista 
no Brasil. São Paulo: Loyola, 1983, p. 15-18; 71-74. 
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' ao colonizador sem recorrer à violência das armas. E a legitimação da 
violência institucionalizada. 

' E significativa a mutação sofrida no decorrer dos séculos do 
sentido da missão para a Coroa. A missão só terá importância à 
medida que o espaço territorial é adquirido e assegurado pela religião. 
A partir daí o valor missionário deixa de possuir relevância, cedendo 
lugar agora para a restrição aos religiosos. Porém, o percurso 
elaborado pelo sistema colonial é sutil e lento, como o é também o 
processo que leva à decadência as instituições religiosas de antanho. 
Fator preponderante na formação econômica e social da Colônia, as 
missões representam mais uma estratégia política de sociabilidade 
que mantém e protege a empresa conquistadora. A partir do momento 
que está consolidada a conquista e assegurado o seu desenvolvimento 
com o trabalho escravo, a missão perde o seu valor de existir. Os 
índios deixam de ser o problema por excelência, como o eram no 
início. As preocupações futuras se evidenciarão nos centros urbanos e 
nas regiões onde se desenvolve a economia da Colônia. Daí as 
preocupações passarem a ser os negros e a consolidação do tecido 
social perpetrado pelos colonos a fim de manter a hegemonia social 
entre senhores e escravos. Mais uma vez cabe à missão dos religiosos 
a tarefa de fazer incutir através da metodologia doutrinária o caráter 
amistoso entre senhores e servos pelo meio da persuasão discursiva 
da religião. 

A função do padre no Brasil colonial apresenta um perfil 
particular que não se assemelha ao desenvolvimento do clero da 
América espanhola. O perfil do clero brasileiro era definido pelas 
funções exercidas por estes: capelães de navios, de engenhos, de 
bandeiras, de misericórdias, de confrarias, de tropas de resgate, de 
fazendas. Essas atribuições ao ministério eclesiástico da Colônia 
apontam para um desenvolvimento pastoral oriundo da tradição 
medieval-portuguesa da "desobriga", método catequético de 
evangelizar anualmente as várias regiões de uma determinada 
circunscrição paroquial. Os conventos e Ordens religiosas não se 
excetuaram dessa mentalidade arraigada no contexto da implantação 
da Igreja no Brasil e possuíam um objetivo preeminente: assegurar a 
assistência aos moradores portugueses. Esse é um motivo 
missionário, embora direcionado à ideologia predominante, que 
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concede à catequese eclesial da Colônia uma determinante sem 
precedente para a formação e função da Igreja no Brasil.5 

Não se pode, porém, identificar o projeto missionário com o 
projeto colonizador, mesmo se eles são objetiva e explicitamente 
vinculados um ao outro. O projeto missionário se realiza nas 
reduções6 onde o missionário exerce o poder moral e espiritual sobre 
os índios reduzidos à fé cristã, conforme o modelo medieval do 
primado espiritual sobre o temporal. O projeto colonizador, ao 
contrário, é o de transformar o índio em força de trabalho 
escravo. 7Dessa forma, no projeto colonizador, a implantação e a 
oficialização da missão possuirá duas conotações distintas: C<?nquista 
territorial e delimitação geopolítica do território conquistado e onde 
fora instalada a missão. 8 Portanto, a missão é o ápice de uma investida 
iniciada pela redução, onde a expansão e consolidação das fronteiras é 
parte integrante. 

Procuraremos, a seguir, retomar os passos da organização 
missionária e suas variantes para chegarmos a uma visão de conjunto 
do processo evolutivo desse fator preponderante na vida da Colônia. 

1. Fase joaquinita: do Novo Portugal ao Orbe seráfico. 

Joaquim de Fiore (1130-1202), abade cisterciense, elaborou 
obras escritas de cunho escatológico. Filho de um notário calabrês, 
Joaquim de Fiore fundou um novo mosteiro que se caracterizava pela 
rigidez de sua regra e pela vivência estrita da pobreza. Recebeu 
aprovação da Igreja pelo Papa Celestino III, em 1196. 

Interpretando a Sagrada Escritura, definiu a tese dos três 
estados da humanidade inscritos na Escritura. O futuro do homem era 
tomado em perspectivas apocalípticas: a idade do Pai (Antigo 

6 

7 

8 

HOORNAERT, Eduardo. História da Igreja na América Latina. História 
da Igreja no Brasil. t.11. Petrópolis: VOZES, p. 288. A cristandade durante 
a primeira época colonial. 
Reduções: de origem latina, a palavra reduction, reductinis, ato ou efeito 
de reduzir, significa "reconduzir", "converter". QUEVEDO, Júlio. As 

' nlissões. Crise e redefinição. São Paulo: Atica, 1993. p. 99. 
HOORNAERT, Eduardo, op. cit. , p. 60-92; 126-132~ QUEVEDO, Júlio, 
op. cit., p. 10-11. 
Segundo QUEVEDO, Júlio, op. cit., p. 98, a missão é indissociável da 
fronteira, uma não prescinde da outra; a redução está mais associada à 
conversão do gentio. 
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Testamento), a idade do Filho (do Novo Testamento à Igreja) e a 
idade do Espírito Santo (implantação da parusia através dos 
religiosos). O Evangelho Eterno suprimiria as Escrituras para assim 
se começar uma nova era: a da inteligência espiritual. Os religiosos, 
sal da terra entre os mais pobres, eram os instrumentos eleitos para 
dirigir o final dos tempos.9 Portanto, o caráter temporal e espiritual da 
obra de Joaquim de Fiore· se desenvolve sob três signos históricos: o 
tempo do Antigo Testamento sob a regência de Deus Pai ; o tempo do 
Novo Testamento à sombra da Igreja dos sacerdotes sob a orientação 
de Cristo; o tempo do Espírito que outorga liberdade espiritual sob o 
comando dos religiosos. Esse último período, que tem início no 
século XIII e permeou um messianismo escatológico medieval, 
desenvolveu-se com toda amplitude e efervescência na Europa, 
chegando posteriormente às colônias espanholas e portuguesas. 

O próprio São Francisco partilhou e viveu esse sonho e talvez 
aqui residisse a influência mais forte de seu tempo enquanto proposta 
de vida. A pobreza realçada nas idéias de Joaquim de Fiore 
corresponde perfeitamente àquilo que Francisco de Assis buscava. As 
primeiras comunidades franciscanas se caracterizavam ·pela vivência 
pobre e pela ânsia de evangelizar os povos como se aquele momento 
fosse o último da História: o fim próximo. Urgia anunciar o tempo do 
Espírito. Aliás,.foi desse processo que surgiu um novo horizonte para 
a Igreja institucional que estava em crise. Nasceu uma nova maneira 
de ser cristão, de ser religioso, de ser humano. As implicações 
teológicas tiveram um amplo d~senvolvimento no transcurso da 
mudança de hábitos e crenÇas. 

Portadores de uma herança medieval, os franciscanos 
trouxeram para o Brasil o sonho de realizar aqui a idade do Espírito 
proposta por Joaquim de Fiore? Esse caráter proeminente da 
iminência da vinda do Reino pode ser mais perceptível na presença 
franciscana que antecede à instituição da Custódia (1585). Na Nova 
Espanha as idéias joaquinitas foram basicamente o sustentáculo da 
empreitada dos missionários franciscanos, com um projeto mais 
definido de evangelização. A própria situação histórica das colônias e 
a visão joaquinita da História favorecia a junção do binômio "pobreza 

9 BAUDOT, Georges. Utopía e Historia en México, los primeros cronistas 
de la civilización mexicana (1520-1569., Madrid: Espasa-Calpe, 1983, p. 
90. 
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e conversão" como ponto de partida para uma renovação do cosmos, 
pois todos os sinais apontavam para uma iminente realização do 
terceiro milênio apresentado por Joaquim de Fiore em sua previsão 
apocalíptica. 10 

E, no Brasil, como funcionaram as idéias joaquinitas? 
Tomando como ponto de partida os períodos distintos do 
franciscanismo no Brasil - o ciclo esporádico, o período da Custódia e 
o período posterior, a instituição de Custódia à província - , podemos 
sem receio detectar momentos que refletem uma mudança também 
quanto ao elemento milenarista com as teses místicas de Joaquim de 
Fiore que impregnaram a Ordem franciscana. Correta é a afirmação 
de que a Ordem franciscana é fruto do seu tempo, por isso não 
podemos concebê-la em seu desenvolvimento posterior sem as 
influências ocorridas nas idéias da sociedade medieval. 

Não existe uma literatura franciscana colonial no Brasil onde 
possamos comparar a extensão e a profundidade do milenarismo de 
Joaquim de Fiore, como ocorreu nas colônias espanholas. Podemos 
nos reportar a duas vertentes da literatura colonial franciscana que 
são: Fr. Vicente do Salvador' 1 e Fr. Jaboatam. 12 O primeiro se 
caracteriza por uma história não dos franciscanos, mas da 
implantação de Portugal no Brasil até 1627. O segundo, mais 
específico, apresenta os franciscanos desde 1500 até 1761. O título da 
obra de Fr. Jaboatam é mais sugestivo e o aproxima mais da 
mentalidade joaquinita: Novo Orbe Seráfico Brasílico. 

2. A missão: apêndice de um projeto monárquico. 

Na primeira fase missionária da Custódia vemos florescer as 
missões nas regiões de Pernambuco, Paraíba e Alagoas. Na Bahia, as 
missões só irão se desenvolver no final do século XVII e início do 
século XVIII. 

1° CA TALA, José Sala; REYES, Jaime Vilchis. Apocaliptica espaí\ola y 
empresa misional en los primeros franciscanos de México. Revista de 
lndias, México, v. XLV, n. 176, p. 421-447, 1985; MARAVAL, Jose 
Antônio. La utopia político-religiosa de los franciscanos en Nueva 
Espafta. Estudios Americanos 1, Sevilla, n. 2, p. 199-227, 1949. 

11 SALVADOR, Fr. Vicente do. História do Brasil. São Paulo: Melho
ramentos, 1965. 

12 JABOATAM, Fr. Antonio de Santa Maria. Novo Orbe Serafico Brasilico 
ou Chronica dos Frades Menores da Provincia do Brasil. Rio de Janeiro: 
Typ. Brasiliense de Maximiliano Gomes Ribeiro, v. I, II e III, 1858. 
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A primeira fase missionária entre os índios ficou concentrada 
nas três primeiras regiões anteriormente citadas, de acordo com o 
exposto no quadro a seguir. 13 

QUADRO 1: Missões da Custódia de Sto. Antônio do Brasil (1585-1619)• 

NOME DA MISSÃO ANO DE ESTADO 
FUNDA CÃO ATUAL 

Porto de Pedras antes de 1597 A lagoas 
Una antes de 1593 Pernambuco 
Olinda deoois de 1588 Pernambuco 
Itaoissuma deoois de 1588 Pernambuco 
Itamaracá deoois de 1585 Pernambuco 
Tracunhaém depois de 1590 Pernambuco 
Ponta de Pedras depois de 1588 Pernambuco 
Ciri deoois de 1590 Pernambuco 
Assunção deoois de 1593 Paraíba 
Sto. Agostinho deoois de 1593 Paraíba 
Jacoca depois de 1593 Paraíba 
Joan e deoois de 1589 Paraíba 
Mangue depois de 1589 Paraíba 
Praia deoois de 15 89 Paraíba 
Piraiübe deoois de 1589 Paraíba 
Almagre ~ deoois de 1589 Paraíba 
Assento do Pássaro deoois de 1589 Paraíba 
Braco do Peixe deoois de 1593 Paraíba 
3 missões com nomes ignorados deoois de 1603 Paraíba 

*WILLEKE, Fr. Venâncio. As missões da Custódia de Santo Antônio do 
Brasil (1585-1619). ln: Província franciscana de Santo António do Brasil. 
Edição comemorativa do Tricentenário ( 1657-1975). Recife: Provincialado 
Franciscano, p: 245-300. 

13 No tempo da Custódia, os franciscanos assumiram as seguintes missões 
entre os índios: Olinda, com duas aldeias vizinhas e um internato para os 
índios Tobajara (1585-1619); lgarassu, com as aldeias de Itapissuma, 
Ponta de Pedras e ltamaracá (1587-1619); Paraíba (1589-1619), com as 
doutrinas de Assunção, Santo Agostinho, Jacoca, Joane, Mangue, Praia, 
Guiragibe, Almagre e Piragibe, às quais em 1603 se acrescentaram 16 a 
18 aldeias cujos nomes ignoramos. Na zona de Goiana (PE), houve, a 
partir de 1591, as aldeias de Ciri e Tracunhaém; no Sul de Pernambuco 
(1593), São Miguel de lguna ou Una (atual Barreiros); em Alagoas 
(1597), Porto de Pedras. Cf. WILLEKE i<:r.. Venâncio. Missões 
franciscanas no Brasil (1500-1975). Petrópolis: Vozes, 1974, p. 33-53. 
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As missões franciscanas no Nordeste, abaladas pela presença 
holandesa, sofreram uma reestruturação interna e uma reorganização 
geográfica 14

• Continua a expansão missionária em Pernambuco, 
Alagoas e Piauí com novas fundações e encargos com outras já 
existentes. 15 Tanto em Pernambuco como na Paraíba os franciscanos 
foram bastante prejudicados em suas atuações missionárias e outros 
expulsos das citadas regiões. Mais de 40 frades foram exilados para , 
as Indias de Castela, no período da presença holandesa. 

2.1. As Missões franciscanas na Bahia 

Até o século XVII, a atuação dos franciscanos em missões 
baianas nos é ainda um tanto desconhecida. Fundada em 1706, a 
missão de Jacobina foi uma das poucàs que deixaram vestígio 
satisfatório de sua existência. Sobreviveu essa missão às intempéries 
do tempo até 184 7. Pelas características da primitiva capela percebe
se uma transposição cultural portuguesa para realidades um tanto 
distantes, como era o caso das missões 16

• 

• 
Talvez uma das respostas ao retardamento e à atuação dos 

franciscanos nas missões na Província da Bahia seja a Cúria 
diocesana de Salvador, que não reconheceu as faculdades que Fr. 
Melchior de Santa Catarina recebera da Corte e do próprio Papa Sisto 
V. 17 As áreas ocupadas em princípios do século XVIII foram: Juazeiro 
e Jacobina ( 1706), esta última sob a influência da rainha infante de 
Portugal, a pedido de Antônio da Silva Pimentel, possuidor e morador 
das terras da Jacobina, para construir uma igreja: "Faço saber que, 
havendo respeito ao que me representou António da Silva Pimentel, 
morador no Estado do Brasil, para lhe conceder licença para erigir 
uma igreja nas terras de Jacobina do sertão da Bahia, de que é 
senhor e possuidor, e nomear nela clérigo idóneo à satisfação ·do 
arcebispo, que administre os sacramentos aos índios da aldeia paiaiá 

14 Itapicuru de Cima ( 1689), Massacará ( 1689-1834 ), Rodelas ( 1697-?), Saí 
(1697-1863), Bom Jesus da Jacobina (1706-1847), Pambu e Curral dos 
Bois ( 1702-?), Aricobé ( 1739-1860) e Massarandupio ( 1831-?). Cf. 
WILLEKE, Fr. Venâncio, op. cit., 1974, p. 88. 

1
' Atas Capitulares da Província de Santo António do Brasil, p.93. Faremos 

utilização da sigla ACPSAB. 
16 WILLEKE, Fr. Venâncio, op. cit., 1974, p. 99-103. 
17 Idem, ibidem, p. 86. 
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sita nas ditas terras, os quais sendo domésticos com os brancos e 
muitos já instituídos e instruídos na fé católica, estão sem sacerdote 
que lhes diga missa e ad1ninistre os sacramentos, a cuja despesa toda 
se oferece. E visto que alegou e o que me foi presente em consulta da 
Mesa da Consciência e Ordens em que me foi ouvido o procurador · 
geral dela, hei por bem conceder-lhe licença para erigir a dita igreja, 
e lhe faço merçê do padroado dela, em .que nomeará clérigo para 
pároco sendo aprovado e a satisfação do arcebispo daquele Estado, 
com declaração de que será obrigado o dito António da Silva . 
Pimentel a consigná-la nos seus termos e fazenda segura, assim o q·ue 
for necessário para côngrua do pároco, como para fábrica da igreja 
sem em tempo algum concorrer para isso a Fazenda Real". 18 Essas 
orientações da Coroa apontam para uma troca simbólica de poderes 
(padroado), que em última instância legitima os pôderes locais como 
meio de salvaguardar o desenvolvimento da Colônia e ·assegurar a 
soberania portuguesa de colonização. Outra vertente desse repasse de 
autoridade implica a total dependência do clero e das missões ao 
senhor local, representante do poder central português. O quadro a 
seguir traz o registro das missões nordestinas no período de 1679 a 
1863, com destaque para as fundadas / assumidas na Província da 
Bahia. 

O religioso só permaneceria numa determinada missão por 
um período de três anos, sendo posteriormente remanejado. 19 Uma 
norma para que uma aldeia ou capela fosse aceita era que elas 
estivessem isentas do ordinário. O único estatuto para a 
regulamentação das missões que se tem notícia data de 1606, 
elaborado pela junta custodiai e aprovado no Capítulo Provincial de 
Lisboa em 1607. A primeira Junta das Missões seria criada em 1688 
por carta-régia e apresenta U1Jl projeto religioso de estruturação 
interna e .externa, determinando, assim, a forma, os meios e os 
objetivos das atividades missionárias.20 

18 Idem, ibidem, p. 87-97. 
19 WILLEKE, Fr.Venâncio (org.). Atas Capitulares da Província de Santo 

Antônio do Brasi] (1649-1893. Revista do Instituto Histórico Geográfico 
do Brasil, Rio de Janeiro, v. 286, p. 92-222 e 111, 1970. • 

20 A. P. F. R. (Arquivo Provincial dos Franciscanos do Recife), 
Documentário Franciscano, p. 79-80. Responsável pela transcrição Fr. 
Adriano Hipólito; A. T. T. (Arquivo da Torre do Tombo): Livr.o do 
Brasil, códice 26(sem paginação). 
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QUADRO 2: Missões da Província de Sto. Antônio do Brasil (1679-1863) 

NOME DAS 
PADROEIROS 

FUNDADAS (F) DEVOLVIDAS (D) 
MISSÕES OU ACEITAS (A) OU EXTINTAS (E) 

1 tapicurru de Santo Antônio 1689 (F) 1834 (E) 
Cima 

Massacará Santíssima Trindade 1689 (F) 1854 (E) 

Bom Jesus da Bom Jesus da Glória 1706 (F) 1847 (E) 
Jacobina 

Saí N. Sª das Neves 1696 (F) 1863 (E) 

Rodelas) São João Batista 1697 (A) ?(D) 

Massarandupió S1º· Antônio de Argüim 1831 (A) ? (D) 
, 
Jeremoabo N. Sª das Brotas 1702 (F) 1718 (E) 

Pambu N. Sª da Conceição 1702 (A) ? (D) 

Curral dos Bois S. pco e S·1º Antônio 1702 (F) 1843 (E) 

Aracapá São Francisco 1703 (A) ? (D) 

Camamu N . Sª do Desterro 1703 (A) ? (D) 

Salitre São Gonçalo 1703 (A) ? (D) 

Piagui Santa Cruz 1706 (F) ? (D) 

Catu Santo Antônio 1719 (?) ? . 
Aricobé N. Sª da Conceição 1739 (F) 1860 (E) 

A lagoas N . Sª da Vitória 1679 (F) 1763 (E) 

Palmar Santo Amaro 1695 (F) 1699 (D) 

Una São Miguel 1679 (A) 1742 (D) 

Coripós N. Sª do Pilar 1702 (A) 1761 (E) 

Zorobabé N. Sªdo Ó 1702 (F) 1761 (E) 

Unhunhu N. Sª da Piedade 1705 (F) 1761 (E) 

Pontal N. Sª dos Remédios 1705 (F) 1761 (E) 

Pajeú Santo Antônio 1741 (F) 1761 (E) 

Cariris N. Sª do Pilar 1705 (F) 1724 (D) 

Lista cedida por Fr. Venâncio Willeke a Maria do Carmo Tavares de Miranda e 
inserida em Os franciscanos e a formação do Brasil. Recife: Universidade 
Federal de Pernambuco, Editora Universitária, 1976, p . 172. As missões escritas 
em negrito fazem parte da Bahia; Annaes do Archivo Publico e do Museu do 
Estado da Bahia (AAPMEB): O auxílio dos missionários - aldeias, a conversão 
do gentio nos séculos XVI, XVII e XVIII, templos religiosos; ano IV, vols. VI e 
VII, 1920, p. 14-18.· 
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, 
E compreensiva essa lacuna entre os franciscanos quando 

ne~ mesmo o Arcebispado da Bahia possuía um projeto de catequese 
para os indígenas. No primeiro Sínodo da Bahia, em 1707, D. 
Sebastião Monteiro da Vide só dedica um parágrafo de um cânone 
para se referir ao índio fugitivo.21 Criada a Prefeitura Apostólica de 
Pernambuco, à qual foi anexada a Paraíba, o prelado entregou ao 
clero secular as missões até então administradas pelos franciscanos. 
Vendo o prelado o pouco resultado que os padres diocesanos 
obtinham na catequese, pediu a volta dos religiosos franciscanos ao 
seu primitivo campo de apostolado. Estes, porém, não atenderam ao 
apelo,22 considerando que os serviços prestados pelos franciscanos 
representassem o que há de mais específico na missão da Igreja 
colonial . 23 

A atividade missionária não se restringia apenas à catequese 
dos índios. Por um lado assistia os colonos, principalmente nos 
centros mais populosos, e, por outro lado, tinha a incumbência de 
catequizar os indígenas nas áreas conflituosas, nas quais os colonos se 
viam ameaçados pelas constantes investidas dos índios. Em várias 
ocasiões os franciscanos foram capelães de batalhão na luta contra os 
indígenas insubordinados à fé e à Coroa. Essa atuação franciscana se 
acha documéntada através de cartas de vários capitães-mores 
apresentando e .enaltecendo a participação de franciscanos nas 
batalhas contra os infiéis (índios, negros, holandeses)24

• Essa prática 
foi constante na trajetória franciscana e mereceu elogios os mais 
significativos de governadores e capitães. 

A natureza e originalidade da Ordem franciscana traz em si a 
conotação missionária. A dinâmica missionária desenvolvida pelos 
franciscanos no Brasil obedece a várias fases, como vimos na 

21 VIDE, D. Sebastião Monteiro da. Constituições Primeiras do 
Arcebispado da Bahia, propostas e aceitas em Sínodo diocesano em 21 
de julho de 1707. São Paulo, Typographia 2 de dezembro de Antonio 
Louzada Antunes, cânone 177, parágrafo VIII, 1853. 

22 A. C. P. S. A. B., p. 93. 
23 SALVADOR, Fr. Vicente do, op. cit., p. 344. 
24 A. P. F. R., Tomo 3, n. 41 . Responsável pela transcrição Fr. Menandro 

Rutten. Encontra-se datilografado em Documentário Franciscano, às 
páginas 10-18, vários documentos que tratam dos serviços prestados 
pelos religiosos da Província de Santo Antônio do Brasil. As datas vêm 
citadas em cada documento. 
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exposição dos períodos distintos do franciscanismo no· Brasil. Há, 
porém, um fio condutor que persiste em toda a trajetória franciscana 
na compreensão de si próprios e da missão à qual foram enviados. 
Esse fio condutor que os orienta é a intuição dos símbolos que terá 
sua expressão máxima na Cruz. Herança da pedagogia medieval que 
utilizou a Cruz como marco da vitória sobre o inimigo, esse símbolo 
reaparece nas missões com o mesmo valor simbólico: vitória de 
Cristo sobre os inimigos. Era o sinal encravado na entrada da aldeia 
indígena para designar a conversão da tribo conquistada.25 A cruz na 
espiritualidade franciscana adquire uma coloração toda especial, pois 
São Francisco a assume como projeto de vida e os seus companheiros 
são os que popularizavam a devoção da Via Crucis.26 Aliás, um dos 
méritos dos primeiros franciscanos foi o de contribuir para que o povo 
tivesse o seu modo próprio de exteriorizar a sua fé nos mistérios , 
divinos. E aí que encontramos uma explicação satisfatória para os 
franciscanos coloniais se enquadrarem tão bem nas novas formas de 
exercício devocional configurada nos santos de devoção popular e nas 
práticas rituais diante da morte. Podemos assegurar que com 
Francisco de Assis uma nova méntalidade positiva sobre os mistérios 
da vida e para além dela se impõe, abrindo espaço para a criatividade 
do homem. Porém, como a história não é linear, na Colônia é 
retomada a imagem aterradora de um catolicismo vinculado ao medo 
e à demonização: a Cruzada é reinterpretada e assumida como 
Inquisição, a história do cristianismo é reinterpretada à luz dos 
interesses coloniais e os símbolos readquirem velhas orientações para 
subjugar os povos. Os próprios franciscanos esqueceram a 
originalidade dos seus métodos, herança da originalidade 
revolucionária no início da século XIII . Assimilaram profundamente 
o projeto colonial português, desenvolvendo-o como suporte para a 
suposta evangelização da nova cristandade. 

25 WILLEKE, Fr. Venâncio. As missões da Custódia de Santo Antônío 
(1585-1619). ln: Província franciscana de Santo António do Brasil 
(1657-1957), Imprensa Industrial do Recife, Recife, 1957, p. 294; Idem, 
Missões e missionários da Província de Santo Antônio. Revista de 
História, São Paulo, v. LVI, n. 111, p. 85-100, 1977. 

26 DURANT, Will. História da civilização IV. A história da fé. 2. ed. Rio de 
Janeiro: Record, p. 663 , s/d. 
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As várias transformações ocorridas na Metrópole27 não 
deixaram de influenciar crises ocorridas na Colônia. Nesta, a invasão 
Holandesa ( 1624-1654 ), por exemplo, desestabilizou os franciscanos, 
sobretudo nas regiões da Bahia e de Pernambuco, tomando o período 
da Custódia um dos mais conturbados na consolidação do 
Franciscanismo no Nordeste Colonial brasileiro. 

Na Bahia, por ocasião da presença holandesa naque-Ia 
Província, sede do governo colonial, o batalhão também foi assistido 
por um franciscano, Fr. Domingos da Conceição, na Ilha de Itaparica, 
onde se efetuou o confronto armado. Na circularidade dos 
acontecimentos vemos uma reapropriação de um sistema de coerção 
já falido na Europa e transposto para a Colônia: as Cruzadas. Através 
da guerra assegura-se o espaço conquistado e consolida-se a 
sacralização geográfica. Esse caráter militarista do franciscanismo foi 
fortemente marcado pelas atuações destes· contra os inimigos do 
Reino. 

A atuação dos franciscanos não se resume apenas a 
acompanhar os exércitos da Colónia contra os holandeses. Os 
missionários fizeram parte integrante das investidas contra os 
quilombos. Numa carta dos oficiais da Câmara de Vila Formosa de 
Serinhaém, Çapitania de Pernambuco, ao rei D. Pedro de Portugal, 
podemos constatar o elo que liga o projeto missionário ao projeto 
colonial: "Testificanzos debaixo do juramento de nossos cargos 
(. .. )tais religiosos exortando aos soldados a fé e no serviço real 
( ... )por nossa parte pelo âninio, que para o serviço de Deus, e serviço 
real davani co1n seus conselhos e doutrinas aos soldados (. .. ). E em 
todas as entradas que se fizera111 ao Sertão a fazer guerra aos negros 
levantados, senipre os tais religiosos fora1n por nossos capelães 
obrando no serviço de Deus e serviço real co1n grande zelo". 28 

3. A missão: elo vital entre o campo e a cidade. 

Uma característica típica das missões desenvolvidas pelos 
franciscanos era a transposição cultural portuguesa para uma 
realidade oposta. O que prevalecia era o zelo pelo culto divino que se 

27 Refiro-me n1ais precisan1ente à tomada de Portugal pela Espanha em 
1580 e à Guerra da Restauração que vai até 1640. 

18 A. P. F. R., Documentário franciscano, p. 15-16. 
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·exteriorizava pelos adornos ricos. Segundo C. R. Boxer, ''o 
catolicismo português se1npre 1no.ytrou tentlência para se concentrar 
.nas manifestações externas. do culto cristão, e o grande elemento 
africano na Bahia indubitavel1nente ref orçou essa tendência"29

, pois 
essa forma de expressar o sentimento religioso propiciava 
divertimento público, além de convergir todas as classes sociais para 
um mesmo plano simbólico, nun1a imaginária coesão das raças e 
estratificações sociais30

• O aspecto sünbólico é caracterizado pelo 
esplendor do culto com seus adereços e ornamentos ricos. Seja nas 
missões indígenas, seja nos centros urbanos, o caráter simbólico 
adquiriu um lugar de destaque. Segundo Florestan Fernandes, tem-se 
discutido a transplantação como se ela fosse um processo automático. 
Um dar e um tomar, no qual apenas entrariam em jogo a imitação, 
cópia e reprodução. Entretanto, essa focalização, segundo ele, é 
falaciosa, pelo menos no que tange aos povos do Novo Mundo. O 
aspecto essencial, no caso, não é a transferência de conteúdos e de 
práticas culturais em si mesmas, mas o modo pelo qual a própria 

. transferência se desenrola histórica e socialmente. Os europeus que 
migraram para o Novo Mundo trouxeram consigo uma civilização à 
qual não se prendiam e da qual não se separaram. Portanto, a 
transferência envolvia disposições emocionais, racionais e morais 
fundamentais, que convertiam a transplantação numa complexa 
reconstrução das condições anteriores de existência social.31 

Em 1739 o Ministro Provincial, Fr. Manuel da Ressurreição, 
mandou fazer um livro das alfaias pertencentes a todas as missões. 32 

O resultado desta relação pode ser um indício de amostragem 
quantitativa do poder exercido pelas missões. Por outro lado, revela 
também uma lacuna qualitativa, haja vista a perda da identidade 

29 BOXER, C. R. A idade de ouro do Brasil. São Paulo: Companhia Editora 
Nacional, 1963, p. 129. 

30 GRUZINSKI, Serge. A guerra das in1agens e a ocidentalização da 
América. ln: VAINFAS, Ronaldo (Org.). América em tempo de 
conquista. Rio de Janeiro: Zahar, 1992, p. 198-207. 

3 1 FERNANDES, Florestan. Sociedade de classes e subdesenvolvimento. 
Rio de Janeiro: Zahar Editores, 1968, p. 110-111 . A dinâmica da 
mudança sociocultural no Brasil. 

32 A. P. F. R. , filme 91, foto 23-34; filn1e 92, foto 1-3; Documentário 
franciscan·o, p.31 -56; Original: Arquivo Histórico Ultramarino (Lisboa), 
avulsos de Pernambuco, caixa 68, documento 11-11-1779 (anexo). 
Responsável pela transcrição: Fr. Bonifácio Müller. 
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' dessas missões no decorrer do tempo. A medida que o cerco se 
fechava para os religiosos pela interdição do governo na admissão de 
novos candidatos à vida religiosa, os franciscanos foram perdendo o 

. -espaço nas m1ssoes. 

A relação econômica desenvolvida pelas missões e sua função 
dentro do sistema social ainda está por se escrever. Em 1814 o Fr. 
Francisco de São Pedro e São Paulo, vigário da missão do Senhor 
Bom Jesus da Vila de Jacobina, declara em testamento seus débitos e 
seus devedores: o capitão João Joaquim Pereira Botelho lhe devia 8 
mil réis e Bernardo Teyxeira, 4 mil. Entregou ao síndico 48 mil réis 
para serem remetidos ao padre guardião de Salvador em caso de 
morte súbita e acusa a falta de pagamento do soldo da Fazenda Real 
no ano de 1813.33 O valor pecuniário das dívidas colocado no âmbito 
econômico da missão representava um montante significativo, porém 
parece ser mais significativo o direcionamento da dívida para o 
convento, dando margem a acreditar que a missão possuía também 
caráter rentável. Essa missão, já mencionada anteriormente, reproduz 
com exatidão o fausto e o esplendor da arte sacra, quando em 1739 o 
Ministro Provincial, Fr. Manoel da Ressurreição, pediu uma relação 
completa das suas alfaias: 

f 

~ Uma imagem do Senhor Bom Jesus, com_ seu 
resplendor de ouro, três cravos de prata e três cintas a saber: 
uma de tafetá branco com franja de ouro, outra de chamalote 
carmesim com renda de prata, e outra de pano comum. 

Uma imagem de Nossa Senhora da Conceição de 
madeira, estufada, com mais de um palmo, com coroa de 
ouro. 

Dois mantos de seda de ouro e uma primavera. 
Uma imagem de São Francisco de madeira, com três 

palmos de altura e estufada, com seu Cristo de marfim e 
resplendor de ouro. 

Uma imagem de Santo Antônio de madeira com três 
palmos de altura e estufada, com seu menino Jesus e Cruz; o 
menino tem resplendor de ouro, três camisas rendadas, três 
pares de botões de ouro pequenos e um cordão de ouro com 
dez oitavas de peso. O resplendor de Santo Antônio 
roubaram. 

33 A . P. F. R., Documentos sobre a jurisdição dos nlissionários nas aldeias 
( 1776), Documentário franciscano, p. 7 6-77 . 
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Uma imagem da sacristia do Senhor Crucificado de 
marfim de mais de palmo com cruz e calvário de ébano, com 
resplendor, coroa de espinhos, cravos, o título, tudo de prata, 
e três imagens no calvário. 

Uma imagem de São Gonçalo feita de barro, com seu 
resplendor e cajado de prata. 

Uma imagem de barro de São Benedito. 
Uma imagem de São Vicente Ferrer com resplendor 

de prata. 
Uma imagem de Santa Gertrudes de barro. 
Um espelho de vestir na sacristia. 
Duas lâminas grandes com vidros, outra de Nossa 

Senhora da Glória, com molduras de jacarandá com seu vidro 
cristalino, que deixou o defunto Fr. João da Misericórdia. 

Um relicário em que se expõe o Sacramento, com seu 
calix de quatro campanhias, de prata com véu de ló branco. 

Outro relicário de prata com orla d~ ouro, em que se 
expõe o Senhor no lado do Bom Jesus. 

Uma âmbula com sua tapadoura de prata e seu 
pavilhão de tela branca. 

Um Santo Cristo de metal dourado que do Definidor 
Fr. João da Misericórdia que se coloca no altar. 

Um turíbulo com naveta e colher de prata. 
Um par de galhetas com prato de prata. 
Um vaso de prata para a comunhão. 
Um véu de ombros de seda encarnada com 

espeguilha de ouro. 34 

Essa descrição das alfaias reporta-nos a justificá-las pelo 
posicionamento geográfico e econômico da n1issão. Situada entre as 
jazidas qe ouro e prata, essa missão foi fortemente influenciada pela 
tt>oca do ouro. Não menos importante foi a sua ligação com os 
J)rodutores da economia local. Também representa o esforço 
generalizado dos franciscanos em desenvolver um instrumental 
pedagógico que tivesse uma penetração mais satisfatória dos 

34A. P. F. R., Livro das alfaias pertencentes às missões da Província 
franciscana de Santo Antônio do Brasil no ano de 1739, a pedido do 
Ministro Provincial Fr. Manoel da Ressurreição. Livro XIII. Responsável 
pela transcrição: Fr. Heriberto Lulkowski, O.F.M.; Documentário 
Franciscano, p.40-43 . 
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indígenas nos mistérios da fé cristã. Dessa forma, a representação 
iconográfica se tomou, em grande escala, uma metodologia 
missionária de fácil leitura, interpretação e assimilação. Segundo 
Serge Gruzinski, que aborda estritamente a catequização do 
colonialismo espanhol no México, "Foram os franciscanos que 
primeiro elaboraram de forma sistemática o ensino através da 
imagem para a conversão das populações indígenas. Rapidamente, 
idealizaram a maneira de ensinar o paraíso, o inferno, a criação, os 
dez mandamentos e os principais episódios da história sagrada, 
apresentando aos índios quadros que eles comentavam ou 
solicitavam que fosse1n comentados por intermédio de um intérprete 
indigena"35

• Observando as produções iconográficas preservadas em 
vários espaços conventuais franciscanos, constatamos o mesmo 
conteúdo pedagógico. 

Um outro documento da missão de Jacobina diz respeito a 
uma dívida deixada pelo então Fr. João de São José Cupertino. A 
dívida é em virtude dos gastos empreendidos por Manoel Antônio 
Duarte, síndico da missão do Juazeiro, para a recaptura de um escravo 
que fugiu e foi encontrado em Pernambuco. Na carta dirigida ao 
Padre Provincial Fr. Francisco de Santa Ana, Manoel Antônio Duarte 
dispensa o pagamento de 19$600, utilizado para reenviar o dito 
escravo. Para mQstrar sua devoção aos filhos de São Francisco, 
recorda a visita do guardião do convento de Penedo por ocasião das 
esmolas de gado pedidas pelo então missionário. A sua generosa 
contribuição deu doze cabeças de gado.36 A resposta ao senhor 
Manoel Antônio Duarte veio por uma breve carta do sindico do 
convento da Bahia de forma não muito amigável, reconhecendo a 
dívida e dizendo que '· ... quando o defunto Fr. João nzorreu bem 
podera V. Mercê ter recebido o dito negro e eu estava livre dele. "37 

Parece haver uma administração completamente autônoma, 
tanto dos conventos quanto das missões. No caso dos conventos, 
existe uma administração local, exercida por um sindico escolhido 

35 GRUZINSKI, Serge, op. cit. , p. 201 . 
36 A. P. F. R., Documentos da missão do Juazeiro, Bahia ( 1815 ), 91 (antigo 

XIII), f. 80-81 ; Documentário franciscano, f. 77. Responsável pela 
transcrição: Fr. Heriberto Lulkowski . 

. n A. P. F. R., Documentos da missão do Juazeiro, Bahia (1815), A.P.R., 91 
(antigo XIII), f. 80-81; Docun1entário franciscano, f. 78. Responsável 
pela transcrição: Fr. Heriberto Lulkowski. 
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pelo Definitório38 provincial. No caso das missões, não há nada que 
justifique ou explique a atuação dos síndicos. A função do síndico era 
a de administrar a parte financeira e administrativa da comunidade 
conventual local e manter ligação direta com a casa da Bahia por ser a 
sede da província franciscana de Santo Antônio. É também de sua 
competência reger toda a burocracia financeira com o governo 
colonial. As correspondências entre o síndico da missão de Juazeiro e 
o provincialado franciscano da Bahia acenam para uma significativa 
relação econômica existente entre a missão e pessoas de· posse. O 
valor montante das dívidas recíprocas demonstram que a interação 
econômica se fazia sem maiores escrúpulos, não obstante o voto de 
pobreza professado pelo missionário e as rígidas regras de 
observância quanto a este particular tão caro às origens da Ordem. 
Após a morte de Fr. João de São José de Cupertino, a quitação das 
dívidas são efetuadas e as cobranças aos devedores do dito 
missionário ficam sob os cuidados do síndico Manoel Antônio 
Duarte, que remete o montante à casa da Bahia, juntamente com os 
recibos de quitação das dívidas. Fr. João possuía ao menos dois 
escravos, um ele vendeu fiado a João Alves Nogueira pelo valor de 
130$000 e um outro, que se chamava José, comprado a um primo seu 
pelo valor de 300$000.39 

Num sistema de centralização religiosa, onde predomina a 
presença religiosa nos grandes centros urbanos40

, a missão se 
empenha em alcançar o patamar igualitário ao menos na 
exteriorização da fé, no campo simbólico. Dessa forma, o elo que 

38 Definitório - Conselho formado por seis membros da província, 
juntan1ente com o provincial e o vigário~provincial. 

39 A. P. F. R., Documentos da missão do Juazeiro, Bahia (1812-1813), 91 
(antigo XIII), f. 74; Documentário franciscano, f. 83-84. Responsável 
pela transcrição: Fr. Heriberto Lulkovski. 

40 A delimitação entre o urbano e o rural na Bahia é problemática. Porém, a 
saída encontrada por Kátia Mattoso parece-nos a mais satisfatória para o 
impasse, e o que ela classifica de solução aberta: "passa pela adoção de 
critérios mais humanos e menos rígidos, que pern1itam integrar à cidade 
uma área mais extensa. Em vez de considerar o grau de urbanização, 
pode-se levar em conta a infinita complexidade dos gestos cotidianos, das 
relações sociais fundamentais, da trama da vida urbana que estabelece 
ligações entre comunidades mais ou menos próximas". A Bahia no século 
XJX: uma Província no Império. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 1992, p. 
104. 
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aproximará as duas realidades (missão e centro urbano) será a 
simbologia cultual. Tanto a missão de Juazeiro quanto a de Jacobina 
se caracterizavam pela privilegiada posição, tanto econômica quanto 
geográfica. A primeira, pela afluência comercial e acesso facilitado 
pelos rios e por estradas. A segunda, pelo desenvolvimento das 
minas.41 O projeto missionário "foi transformando as aldeias e 
missões e1n povoados; esses com o contacto dos sertanistas e 
bandeirantes, que criavam o gado e buscava1n o ouro, a prata e as 
pedras verdes, nos descampados, nas grunas e nas bocainas, 
prosperavam e deram Jogar à criação em vil/as e cidades, tal o valor 
económico despertado"42 

A missão de jacobina representa o protótipo de uma catequese 
que prima pelo culto, num esforço de se equiparar aos grandes centros 
pelo fausto e esplendor, como bem revela o inventário da missão em 
1809, elaborado pelo então vigário Fr. Domingos de São José Lobo. 
A esta prestação de contas ajunta-se um relatório feito pelo síndico da 
missão, José Bento d'Antas Coelho, ao Ministro Provincial Fr. José de 
São Tomás Correia, sobre o estado da missão. Sem data precisa43

, o 
relatório dá-nos uma visão geral da atuação dos missionários naquela 
aldeia. Fundada e assistida pelos franciscanos ( 1706-1847)44

, durou 
esta missão ~xatamente 141 anos. Possuidora de uma légua de terra 
demarcada' por Alvará Régio, nela os índios plantavam, pescavam e 
extraíam barros para a confecção de utensílios domésticos. A 
presença do colono se fazia através de arrendamento da terra que era 
pago à missão. Com o advento da grande seca ( 1807-1809), tanto o 
vigário, Fr. Domingos de São José Lobo, como os índios, deixaram a 
região. Despovoada a terra, o Conde da Ponte dividiu-a e1n três partes 
e as vendeu. Voltando às suas terras, os índios se viram desprovidos 
delas e foram liderados por um índio mais velho, chamado Antônio 
Gonçalves do Rosário. A primeira reação dos indígenas foi arrancar 

41 WILLEKE, Fr. Venâncio, op,. cit., 1974, p. 89 e 94. 
42 AAPMEB, op. cit., p. 18. 
43 A suposição de uma data ( 1810-1811) conclui-se da alusão feita na carta 

aos anos da grande seca (1807, 1808, 1809) e da eleição do novo 
Provincial Fr. Francisco de Santana, em 7 de dezembro de 1811 . 

44 O Fr. Venâncio Willeke considera 1859 como sendo o ano de extinção da 
missão de Jacobina, pelo fato de que mesmo depois da extinção oficial 
dessa missão, em 1847, permaneceu o último missionário, Fr. José da 
Encarnação até 1859, por ocasião de sua morte. WILLEKE, op. cit., 
1974, p. 98-99. 
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as posteriores demarcações. Não surtindo efeito tal gesto, mais tarde, 
com o aval do vigário, que não é citado nominalmente, dirigem-se ao 
Conde dos Arcos, pedindo a restituição das terras. A violência da 
região se faz notar pelos números: num espaço de 11 anos houve 532 
homicídios. 45 

Depreendem-se daí dois horizontes antagônicos que se 
harmonizam no imaginário individual e coletivo: o simbólico 
enquanto uma realidade apalpável, exteriorizado pelo fausto e riqueza 
dos objetos e ornamentos religiosos; e o simbólico enquanto realidade 
transcendental, projetado no universo devocional e assegurado pelas 
obrigações sagradas, seja no ambiente familiar-doméstico, seja no 
ambiente de sacralidade que se reveste a missão enquanto espaço do 
divino, protegido e identificado com a Cruz e o sofrimento. 

Os franciscanos, arautos do romantismo místico, não se 
preocupavam em sistematizar um método missionário como seus 
contemporâneos na Colônia, os jesuítas. Isso remonta aos primórdios 
da Ordem, onde vigorava simplesmente a indicação evangélica de 
irem dois a dois pelo mundo e pregar o Evangelho, o qJe rendeu-lhes 
um 1nodus vivendi todo particular que se tomará uma marca registrada 
e os identificará como itinerantes. 

No que concerne à atividade missionária como tal, parece não 
ter sido realmente a preocupação dos guardiães do convento de 
Salvador registrar esse aspecto fundamental do franciscanismo. As 
preocupações mais emergentes estavam ligadas ao campo simbólico. 
As anotações de 1779-1825 dizem respeito somente às aquisições 
para o ornato da igreja e do convento.46 No fundo, isso mostra que a 
relevância da sacralidade, aspecto fundamental para a compreensão 
da cristandade na Colônia, ocupará o centro das atenções e 
investimentos pecuniários de alto valor. Isso vem confirmar a 
importância das relações sociais dos franciscanos com determinada 
classe da sociedade baiana como meio de subvencionar os grandes 
empreendimentos internos, tanto da igreja quanto do convento. 

A proveniência dos objetos adquiridos não consta no 
documento, a não ser a dos que são doados por irmãos de 

45 Idem, ibidem, p. 94. 
46 livro dos Guardiães da Bahia (l,. G. B), prefácio e notas de Fr. Venâncio 

Willeke, OFM., Rio de Janeiro, Instituto do Patrin1ônio Histórico e 
Artístico Nacional, 1978, p. 25·38. 
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confraternidade47
, como é o caso do irmão José Rodrigues Fontes, que 

doa uma âmbula de ouro para o sacrário feita em Portugal,48 uma 
porta de prata para o sacrário doada por vários· benfeitores49 e até 
mesmo através de sistema de troca, como foi o trato efetuado entre a 
comunidade conventual e a Ordem Terceira: " ... de se dare1n três 
dobres de sinos, na ocasião dos seus enterros; e aceitou-se a oferta 
gratuita, que eles fizeram, de pagar metade de qualquer dos sinos que 
se quebrasse, pondo outro novo".50 

Unia característica peculiar e não muito corriqueira ocorre na 
missão do Saí ( 1697-1863 ). Em carta de 30 de maio de 1817, o 
síndico da missão, Antônio Ferreira Souto, dirige ao Ministro 
Provincial, Fr. José da Santíssima Trindade, sucessor in capte por 
morte do Provincial anterior, uma carta na qual pede que seja 
regularizada a: presença do Fr. Francisco do Senhor do Bomfim 
Morais no lugar de Fr. João do Bomsucesso, visto este ter 
abandonado a missão por indisposições recíprocas. As causas 
apontadas para tal rejeição se dá ao fato do dito missionário "Não ter 
ótimo comportamento e afabilidade com os índios e todos os 
mais ... ".51 A partir das relações entre pastores e ovelhas, emerge, no 
século XIX, a imagem do bom pároco: indivíduo cordato, atencioso 
no atendimbnto com os sacramentos, regular no cumprimento das 
funções #litúrgicas, .contrariamente àquela tipologia sacerdotal 
proposta pelo Concílio de Trento, exigente e austero, capaz de cobrar 
dos seus fregueses valores e atitudes.52 

Apesar dos conflitos internos~ as missões franciscanas 
adquiriram uma feição própria oriunda da própria vida dos frades, 

47 Os irmãos de confraternidade eram benfeitores do convento e que em 
Capítulo Provincial eram eleitos e elevados à categoria de irmãos 
beneméritos pelos serviços prestados à comunidade. Essas eleições serão 
constantes em todos os Capítulos. 

48 L. G. B., p. 27. 
49 Idem., p. 30. 
50 Idem., p. 30. 
51 A. P. F. R., Documentos da missão do Saí (30 de maio de 1817), 91 

(antigo XIII), f. 90; Documentário franciscano, f. 86-87. 
52 NEVES, Guilherme Pereira das. Entre o trono e o altar: a Mesa da 

Consciência e Ordens e o papel da religião no Brasil ( 1808-1828). ln: 
SILVA, Maria Beatriz Nissa da. A cultura portuguesa na Terra de Santa 
Cruz. Lisboa: Estampa, 1995, p. 187. 
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sobretudo o estilo de vida dos missionários caracterizado pela pobreza 
pessoal e vida comunitária. Esses dois aspectos (pobreza e vida 
comunitária) exerceram um papel decisivo tanto no funcionamento da 
missão quanto na credibilidade de suas práticas diante dos indígenas. 
Se aos Jesuítas se atribui o mérito da formação intelectual da Colônia, 
aos franciscanos atribui-se o mérito da formação social e religiosa.53 

Em 1812 o número se reduziria para 6 missões,54 mas nos parece mais 
uma questão de opção, pois os franciscanos optaram pelo serviço 
cultual nos centros urbanos. 

Foi sem dúvida na fase custodia} que entre os franciscanos 
houve maior zelo na catequese notadamente nos anos de 1585-1593 e 
1602-1606. No período que abrange 1619-1679, os franciscanos 
passam por um recesso missionário imposto pela Coroa espanhola, 
que coincide com o mesmo fato ocorrido no México, no século XVI. 
Descompromissada com as missões, a Custódia de Santo Antônio 
direcionou suas forças para a instalação da nova Custódia do 
M.aranhão, cedendo cinco frades a Fr. Cristovão de Lisboa.55 

A característica própria dessas missões encontra sua vital 
importância no cumprimento lógico das entradas missionárias: 
aldeamento-vila-paróquia. No caso de Juazeiro, em 1706 funda-se a 
missão. Em 1766, Juazeiro é elevada à categoria de vila e em 1836 se 
iniciam os trâmites para tomar-se paróquia. A efetivação de tal 
projeto se define em 26 de março de 1840, tendo Frei Sebastião de 
Santo Antônio ocupado o cargo de vigário interino. Em 31 de março 
de 1841 é nomeado secular o Pe. Caetano de Araújo Mato Grosso 
como vigário colado, que tomou posse aos 24 de agosto do mesmo 
ano. 56 Portanto, levando em consideração que a missão era um 
apêndice do projeto monárquico e elo vital entre o campo e a cidade, 
o percurso feito era de maneira suplementar ao governo colonial que 
visava controlar a extensão e o crescimento demográfico das regiões 

53 FREYRE, Gilberto. Casa Grande & Senzala: formação da família 
brasileira sob o regime da economia patriarcal. 28. ed. Rio de Janeiro: 
Record, 1992, p. 144-145. 

54 MA TTOSO, Katia, op. cit., p. 335. 
55 WILLEKE, Fr. Venâncio. Missões e missionários da Província de Santo 

Antônio. Revista de História, São Paulo, v. 111, p. 85-87, 1977. · 
56 WILLEKE, Fr. Venâncio, op. cit., 1974, p. 91-92. 
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assumidas pelas missões57
• Os franciscanos, assim, controlavam as 

permanências missionárias, atribuindo ao claustro e à formação 
conventual a índole do projeto franciscano na Colônia. 58Dessa forma 
se introduzia um franciscanismo de cunho claustral, conventual, 
baseado na conservação da instituição religiosa como suporte para a 
colonização. 

Como indicação geral, pode-se estabelecer o seguinte 
princípio: as mudanças se processam com mais intensidade e 
profundidade na zona urbana do que na zona rural, e com mais 
eficácia entre as pessoas de maior nível cultural do que entre o povo 
mais simples e analfabeto. Por outro lado, são também as camadas 
populares as que mais sofrem a influência religiosa transmitida pela 
miscigenação com elementos indígenas e africanos. Os jesuítas 
tentam impor desde o princípio os padrões religiosos do espírito 
tridentino, insistindo na vida sacratmntal e pregando a reforma moral 
dos costumes. As demais Ordens religiosas mantêm, geralmente, o 
caráter da religião tradicional, acentuando os aspectos devocionais. 59 

Riolando Azzi aponta alguns fatores decisivos como suportes da crise 
da consciência católica (1759-1822): a política pombalina que 
promove uma verdadeira campanha contra o poderio político e 
econômico das antigas instituições monásticas; estagnação do 
catolicismo oficial; crise das instituições religiosas; ao mesmo tempo 
efetua-se nesse período uma mudança política, sendo o Brasil elevado 

57 Analisando as características inerentes ao termo metrópole, Kátia 
MA TTOSO, op. cit., p. 76, aborda seus variados significados e assume a 
definição dada por Pierre George como a mais coerente para a 
compreensão de Salvador: "Pierre George define dois tipos de metrópole. 
O primeiro deve possuir 'organismos completos, característicos do 
conjunto dos mecanismos económicos do mundo capitalista '. O segundo 
é representado por cidades fundadas com objetivos comerciais por 
po,pulações emigradas durante o período colonial, tendo somente dois 
setores de atividade: o setor primário regional e o setor terciário. Em 
geral, as metrópoles coloniais correspondem a essa segunda categoria. 
Estava neste caso Salvador, cidade portuária. eminentemente comercial e 
cuja atividade principal era, sem dúvida, o encaminhamento, para o 
Exterior, dos bens de consumo produzidos em sua hinterlândia ". 

58 Idem, ibidem, p. 87-88. 
59 AZZI, Riolando. Elementos para a história do catolicismo popular. R. E. 

B. (Revista Eclesiástica Brasileira), Petrópolis: Vozes, V. 36, fase. 141, p. 
95-130, mar.1976. 
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à categoria de vice-reino e posteriormente de reino-unido a Portugal, 
com a vinda da família real em 1808. Conseqüentemente, três 
aspectos principais colaboraram para o agravamento dessa crise: a 
influência galicano-jansenista pelo seu antijesuitismo, anti
romanismo e o regalismo; a influência iluminista e racionalista e a 
influência liberal e republicana.60 

CONCLUSÃO 

O percurso elaborado pelas missões de Juazeiro e de Jacobina 
nos oferece uma possibilidade de aproximação no que tange à 
implantação, ao desenvolvimento e à consolidação das missões 
franciscanas e sua relação com a Coroa portuguesa. 

A missão procurava responder a duas expectativas da Coroa: 
expansão religiosa e expansão geográfica. A primeira, através da 
catequese em aldeamentos, introduziria o indígena no catolicismo. 
Essa introdução na cristandade lhe forneceria - ao indígena - não só 
um caráter sacral como também de cidadania, haja vista que a 
pertença religiosa automaticamente lhe inseria no corpo político da 
Colônia. Batismo e cidadania estavam intimamente imbricados. 
Embora considerado imprescindível, o batismo necessariamente não 
conseguia eliminar os preconceitos impostos ao índio pela cultura 
dominante portuguesa. Já na segunda expansão, a geográfica, as 
missões eram meios viáveis às ocupações do interior do Nordeste 
brasileiro. A penetração missionária obedecia a um percurso 
elementar dos poderes constituídos: chegada-implantação
desenvolvimento-consolidação. Paralelo a esse desenvolvimento 
existia a reação dos receptores, aqui bem entendido todos aqueles que 
de uma forma ou de outra contribuíam ou não para a efetivação da 
impl~ntação missionária: partida-negação-desestabilização-nova 
dinamização. 

As missões sempre tiveram como obstáculo maior a deserção 
indígena. Muitos retomavam ao estilo de vida anterior à catequização, 
reagindo ao processo de urbanização. Os motivos mais comuns eram 
de naturezas cultural e religiosa. Entretanto, outros fatores 
contribuíam para esse fenômeno generalizado na colônia: os 
indígenas não se amoldavam aos parâmetros coloniais. 

60 Idem, ibidem, p. 114-117. 
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· A negação 'aó ·projeto colonial se . efetivava ··na fuga . . Era a 
resistência a um. novo que não os satisfazia enquanto comunidade e 
a1teridade. Isso desestabilizava a tentativa de acomodação geopolítica 
da Coroa ·que pretendia, cada vez mais, dar continuidade ao processo 
d~ expansão das suas fronteiras . 

As missões, por sua vez, também passaram por uma série de 
mudanças que mais tarde lhes dariam um outro perfil, mais ao gosto 
colonizador. Paulatinamente, outros grupos sociais foram integrando 
essas missões, imprimindo-lhes uma configuraçl.o ~ais ampla: 
índios, negros, mesti~os e portugueses . 
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