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As metamorfoses da espera:
messianismo judaico, cristãos-novos

e sebastianismo no Brasil colonial

Jacqueline Hermann
Universidade Federal do Rio de Janeiro

A busca do paraíso 
O estabelecimento do sistema de capitanias no Brasil, ao longo da década de 1530, e 

a criação do Tribunal do Santo Ofício em Portugal, a partir de 1536, foram estímulos im-
portantes para a vinda das primeiras levas de cristãos novos para a porção portuguesa da 
América, já nas primeiras décadas do século XVI. A possibilidade de fugir da Inquisição e de 
estabelecer negócios no Novo Mundo pareceu atraente a um número expressivo de recém 
conversos, apesar dos riscos e das dificuldades da viagem e do desconhecido, que tanto en-
cantava como amedrontava. Embora não tenhamos dados precisos para o contingente de 
cristãos novos que migrou para a costa atlântica da América, é possível estimar que eles 
alcançassem cerca de 14% da população branca da capitania de Pernambuco.1

 Os cristãos novos que aqui buscaram abrigo envolveram-se intensamente com a agro-
manufatura do açúcar e foram considerados os primeiros grandes peritos da economia açu-
careira, encontrando-se entre estes senhores de engenho, sesmeiros, mercadores e os prin-
cipais exportadores. Mas como já disse Anita Novinski, os recém conversos foram, além de 
mestres de açúcar, desbravadores do sertão, lavradores, artesãos.2 Essa participação intensa 
na atividade econômica da colônia demonstra o quanto os recém conversos fincaram raízes 
na colônia brasílica, desenvolvendo estreita convivência com a comunidade de cristãos ve-
lhos, a reproduzir o que viviam no reino, apesar das proibições para o contato entre os dois 
grupos. É mais uma vez Anita Novinsky3 quem defende a idéia de que o viver em colônia 
teria facilitado as sociabilidades e amortecido as barreiras discriminatórias entre os católi-
cos de nascimento e os recém conversos, mas mesmo em Portugal essas barreiras levariam 

* Este texto foi originalmente publicado no livro organizado por Keila Grinberg. Os judeus no Brasil. Inquisição, 
imigração e identidade. Rio de Janeiro, Civilização Brasileira, 2005. A pesquisa da qual resultou este trabalho 
contou com o apoio do CNPq.
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tempo para se consolidar, o que aconteceria com o desenrolar das perseguições do Santo 
Ofício, bastante intensificadas a partir da segunda metade do século XVI, e sobretudo depois 
da dominação dos Felipes em Portugal.

A documentação sobre as primeiras décadas da vida social, cultural e religiosa dos cris-
tãos novos na América portuguesa é escassa, e o que se pode recuperar desse período nos 
foi legado pela documentação produzida pela Primeira Visitação do Santo Ofício às Partes do 
Brasil, entre 1591 e 15954, já, portanto, no final do século e depois de mais de meio século 
de convivência com as dificuldades e desafios da vida colonial. No que se refere à religião 
judaica, as fontes inquisitoriais indicam, para o século XVI, a manutenção de um conjunto 
expressivo de práticas religiosas identificadas ao judaísmo, tanto em Pernambuco como na 
Bahia, as duas principais capitanias coloniais visitadas pelo deputado do Santo Ofício, Heitor 
Furtado de Mendonça.

A fragilidade da estrutura eclesiástica na América portuguesa e a distância da vigilância 
e do risco de punição inquisitorial muito provavelmente estiveram na base de uma certa 
“frouxidão” de costumes e observância das regras católicas, favorecendo a continuidade da 
religião proibida. Baseada no Monitório Inquisitorial da década de 1570, a visitação difun-
diu o que nele contava como possível demonstração de judaísmo: guardar o sábado a modo 
judaico – sem trabalhar e usando traje de festa –; limpar a casa sexta-feira; banhar e amorta-
lhar os defuntos; celebrar datas judaicas e cincuncidar os filhos. Tal como acontecia no rei-
no, a inquisição concentrava-se em alguns aspectos externos e ritualísticos para identificar 
eventuais conluios criptojudaicos na colônia, indícios estes muitas vezes isolados, mas ca-
pazes de apontar a sobrevivência de elementos da tradição judaica na América portuguesa. 

Considerando que boa parte dos cristãos novos que procuraram fugir da sanha inqui-
sitorial, e que aqui chegaram nos anos de 1530 e 1540, fizeram parte da primeira gera-
ção de recém conversos do reino, pode-se afirmar que boa parte deles vivenciou o clima de 
exaltação messiânica que atingiu a comunidade judaica convertida em Portugal, ao longo de 
todo o século XVI. Segundo Maria José Ferro Tavares,5 a crença messiânica ganhou força em 
Portugal em um momento especialmente crítico para a minoria judaica lusa, e não menos 
difícil para a cristandade, cindida pela Reforma Luterana e pelas guerras de religião. Vivia-se 
a “espera de Deus”, como disse Jean Delumeau,6 e se multiplicavam as proposições apoca-
lípticas e utópicas, gênero, aliás, surgido neste mesmo contexto. Em Portugal, esses medos 
e expectativas encontraram na religião judaica recém banida do reino terreno fértil para 
inúmeras de elaborações proféticas. 

Isaac Abravanel foi um dos precursores desses escritos messiânicos, profundamente 
desgostoso com os que renegavam a lei de Moisés, “os pecadores de Israel”, e acreditava que 
todo sofrimento vivido pelo seu povo só poderia indicar o advento do Messias, previsto para 
o período compreendido entre 1490 e 1573. David Reubeni foi outra importante influência 
para as esperanças messiânicas dos cristãos novos portugueses, tendo defendido no Algarve, 
Tavira, Beja e Évora a existência de um reino judaico no Oriente e para a libertação da Terra 
Santa do domínio turco acreditava poder contar com ajuda do rei português. Além destes, o 
“rabino” Diogo de Leão de Costanilha afirmava a chegada do Messias até 1544 para conduzir 
judeus e cristãos novos a Jerusalém; o médico Antônio de Valença também pregava a vinda 
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de um rei judeu salvador. Mas mesmo entre os menos instruídos e versados em matéria de 
religião houve os que fizeram nome como respeitados “profetas”, quando não acreditavam 
encarnar o próprio Messias, como foi o caso de Luís Dias, o alfaiate de Setúbal, preso e con-
denado pela inquisição, tal como o “rabino” Costanilha. Mas talvez nenhum destes tenha tido 
vida mais longa no papel de “profeta” do que Gonçalo Annes, de alcunha Bandarra, o sapa-
teiro de Trancoso, detido e proibido de divulgar suas trovas em 1541, nas quais interpretava 
livremente as Escrituras e, baseado no Antigo Testamento, “profetizava” a chegada de um rei 
Encoberto no reino para fazer de Portugal a cabeça de um império cristão na terra.7

Embora não tenhamos como aferir a circulação dessas idéias e escritos entre os cristãos 
novos que vieram para a América portuguesa, parece razoável acreditar que estes viveram 
no reino esse clima de angústia e expectativas, às quais, provavelmente, combinaram-se as 
notícias sobre a edenização ou demonização do Novo Mundo. O fato é que as ações discrimi-
natórias e punitivas postas em funcionamento pela máquina inquisitorial em Portugal leva-
ram os cristãos novos portugueses a se refugiarem em territórios onde acreditassem estar 
mais seguros, fosse em seus espaços coloniais onde não havia Tribunal do Santo Ofício, e no 
caso português Goa foi a única exceção, fosse em lugares onde a tolerância era maior, como 
ocorreu nos Países Baixos, onde se formou importante comunidade judaica portuguesa, des-
de fins do século XVI e sobretudo no XVII.

A importância dos escritos atribuídos a Bandarra foi imensa para o surgimento da 
crença sebastianista que surgiria em Portugal depois da derrota dos portugueses diante 
dos mouros no Marrocos, na fatídica batalha de Alcácer Quibir, em agosto de 1578. Neste 
combate, que no mundo muçulmano ficou conhecido como “a batalha dos três reis”, teriam 
desaparecido os dois xarifes marroquinos que disputavam o poder na região e o rei portu-
guês D. Sebastião. Rei jovem e celibatário, deixara o reino sem herdeiros, sendo sucedido 
pelo tio-avô, o velho Cardeal D.Henrique, que resistiu o quanto pôde a uma união monár-
quica liderada pelo rei espanhol Felipe II. Embora pudesse postular a sucessão, pois era tio 
em primeiro grau de D.Sebastião, a aceitação desse “casamento monárquico” significaria a 
perda de soberania portuguesa para os espanhóis, ambição antiga do reino de Castela. Com 
a morte do Cardeal em 1580, Felipe II assumiu a liderança da união entre as duas Coroas, 
dando início à União Ibérica, para os espanhóis, e à dominação filipina para os que não se 
conformavam com a submissão, que se manteria até 1640.

As expectativas sobre a volta de parentes, filhos e maridos do Norte da África, e houve 
cronistas a afirmar a presença de pelo menos um varão de todas as famílias do reino nas 
tropas de D.Sebastião, combinada à espera da volta do próprio rei e a elementos da crença 
judaica profundamente enraizados no reino, deram origem a uma crença difusa, que ganhou 
força depois do início da União Ibérica, conformando um tipo messianismo régio nomeado 
pelo rei desaparecido: o sebastianismo.8 A base judaica da crença sebastianista talvez nos 
ajude a compreender a força e longevidade do caso português, na medida em que outras ex-
periências contemporâneas não tiveram a mesma fortuna,9 mas o fato é os acontecimentos 
em Portugal deram sustentação ao sentido da espera de um rei salvador e, no caso especí-
fico do sebastianismo, as trovas de Bandarra foram tomadas como a base “profética” que 
justificava a esperança de que a Portugal estaria predestinado a um rei Encoberto. A mul-
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tiplicidade de leituras que os escritos do sapateiro ensejaram jamais será completamente 
recuperada, e no caso dos cristãos novos, a interpretação de que o reino seria a cabeça de um 
império cristão na terra não poderia aquietar as angústias que viviam. Para os recém con-
versos portugueses o apocalipse parecia ter começado com a conversão forçada de 1497 e 
se consumado com a criação do Tribunal do Santo Ofício, levando a comunidade portuguesa 
de origem judaica a uma nova diáspora.

O inferno tropical
Se a América portuguesa foi o purgatório da metrópole para os degredados da Inquisi-

ção desde meados do século XVI, para os cristãos novos esse tempo de expiação chegaria no 
final dos quinhentos. Conforme já indicado, os primeiros anos da vida dos cristãos novos na 
colônia só nos chegaram através de fragmentos da documentação produzida pela Visitação 
realizada entre os anos de 1591-1595.10 No conjunto de denúncias recebidas na Bahia, onde 
o visitador permaneceu de julho de 1591 a setembro de 1593, encontra-se uma contra Gre-
gório Nunes, ou Gregório Nidrophi, acusado por João Batista, em 13 de agosto de 1591, ainda 
no tempo da Graça, período de 30 dias no qual os que confessassem seus erros ficavam livres 
de castigos corporais e do confisco de bens. O denunciante, um cristão novo que fugira da 
Turquia para Portugal, fora penitenciado pela Inquisição de Lisboa e, provavelmente, teme-
roso de novo envolvimento com as malhas inquisitoriais, apressou-se a denunciar suspeitos 
de judaísmo, de curandeirismos e de atitudes que podiam indicar pactos demoníacos e prá-
ticas heterodoxas perseguidas pela Inquisição.

Não temos como saber se João Batista denunciara Gregório Nunes, Lionel Mendes e as 
mulheres conhecidas como Boca Torta e Mineira por vingança pessoal ou se a intenção era 
mostrar-se “recuperado” de seus erros, mas o denunciante conhecia razoavelmente os acu-
sados e, como tantos outros, pode ter agido por questões pessoais. Ronaldo Vainfas enfatiza 
o medo que tomava conta dos habitantes da colônia quando das inspeções inquisitoriais, ge-
rando “uma atmosfera de vigilância, um atiçar de memórias, sentimentos de culpa e acessos 
de culpabilização”. O pavor de ser alcançado pelo braço inquisitorial minava as solidarieda-
des, “arruinando lealdades familiares, desfazendo amizades, rompendo laços de vizinhança, 
afetos, paixões. Despertavam rancores, reavivavam velhas inimizades, atiçavam velhas de-
savenças”.11 A acusação de que foi vítima Gregório Nunes parece explicitar não só a quebra 
de solidariedade em meio a um grupo de perseguidos, pois trata-se de um cristão novo já 
penitenciado acusando outro recém converso, como indica a fratura de sociabilidades, pois 
os dois partilharam um cotidiano de dificuldades e privações durante a viagem que os trouxe 
ao Brasil, pois João Batista disse ter conhecido Gregório no navio que, vindo da ilha Madeira, 
aportou na Bahia em 1587.

É possível supor que ambos tenham procurado o Brasil para fugir da Inquisição, quando não 
por ela degredados, como quase certamente foi o caso do denunciante. Desde 1535 o rei D.João 
III começou a incentivar o degredo para o Brasil, transferindo o desterro em São Tomé para a 
nossa antiga colônia, função reforçada pela transferência do degredo da ilha do Príncipe, em 
1549. Mas foi certamente a partir do início do século XVII que o destino de parte dos penitencia-
dos pelos Tribunais de Évora, Lisboa e Coimbra passou a ser o Brasil, transformado, junto com as 
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demais colônias portuguesas, no que o historiador português Costa Lobo chamou de “ergástulo 
de delinqüentes”,12 verdadeiro cárcere para os indesejáveis do reino.

As acusações de João Batista a Gregório Nunes se referiam ao tempo da viagem, quando 
os dois, e mais um grupo de cristãos novos e velhos, viajaram no mesmo “camarote”,13 o que 
indica que ambos ocupavam o mesmo degrau da escala social, tendo em vista a divisão dos 
espaços e funções dos navios quinhentistas analisada por Angélica Madeira. Segundo a de-
núncia de João Batista, Gregório Nunes, ou Nidrophi, era “meio flamengo, filho de flamengo 
e de cristã nova”, segundo ouviu dizer, morador e casado em Lisboa, durante a viagem fazia 
pouco caso das ladainhas e das orações, além de “praticar com mulheres” durante as missas 
rezadas no navio. Além disso, “algumas vezes se referia às trovas do sapateiro de Trancoso 
que chamam de Bandarra”, chegando mesmo a recitar uma das estrofes, devidamente regis-
trada pelo notário.

A acusação contra Gregório Nunes e a reprodução, pelo denunciante, de uma estrofe 
das trovas atribuídas ao sapateiro de Trancoso,14 nos informa sobre a chegada, senão do se-
bastianismo, pelo menos do bandarrismo ao Brasil, ao qual a crença sebástica esteve ligada 
desde o seu surgimento. Gregório Nunes e João Batista moravam na ilha da Madeira antes 
de chegarem à colônia, e é possível que tenham sabido da resistência à dominação filipi-
na liderada por D.Antônio, primo bastardo de D.Sebastião e postulante ao trono português, 
“aclamado” rei em Açores em 1580. A relação de D.Antônio com Bandarra se fez através do 
fidalgo D. João de Castro, primeiro letrado a valorizar as trovas do sapateiro e ver nelas a 
profecia de que D. Sebastião era o rei Encoberto. Desiludido com a fragilidade dos antonistas 
e mantendo-se contrário ao poder dos Habsburgo em Portugal, reescreveu a história da vida 
de D.Sebastião introduzindo aspectos sagrados na trajetória do rei desaparecido e publicou 
parte das trovas de Bandarra em Paris, em 1602.15

A circulação do teor salvacionista e profético das trovas proibidas entre os cristãos no-
vos na colônia brasílica muito provavelmente combinou-se às práticas mais explicitamente 
judaicas que a documentação inquisitorial permite identificar. Os processos sofridos por 
duas das famílias mais denunciadas ao visitador — Heitor Antunes e Ana Rodrigues, na 
Bahia, e Diogo Fernandes e Branca Dias em Pernambuco –– demonstram a continuidade 
das práticas judaizantes em solo colonial. No caso da família baiana, inicialmente denuncia-
da pelo genro da matriarca Ana Rodrigues, um cristão velho de nome Nicolau Faleiros de 
Vasconcelos, pode-se perceber a convivência íntima entre os dois grupos cristãos — novos 
e velhos — e, apesar de negada, a participação ou pelo menos o evidente conhecimento das 
práticas proibidas por aquele que era, no momento em que a Visitação chegou à Bahia, o 
cabeça do engenho de Matoim. As denúncias continuaram e através delas podemos saber 
que Ana Rodrigues e as filhas Lianor e Beatriz Antunes eram chamadas “as macabéas”.16 As 
mulheres de Matoim eram acusadas de comer em mesa baixa em sinal de luto, preparar ali-
mento à moda judaica, benzer filhos e netos e, Ana, de repelir a imagem de Cristo crucificado. 

Quando o visitador tomou conhecimento das denúncias contra “as macabéas” o patriar-
ca, Heitor Antunes, também acusado, já era morto. Ele fora mercador de posses e senhor de 
engenho e chegara à colônia com a mulher na mesma nau de Mem de Sá, em 1557. O enge-
nho dos “descendentes de macabéus” era conhecido também como a “sinagoga de Matoim”, 
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a indicar a prática conhecida e continuada de rituais judaicos. Lianor e Beatriz, assim como 
a matriarca, admitiram as culpas de que eram acusadas, mas continuaram negando o conhe-
cimento da religião proibida. Ana Rodrigues foi mandada para Portugal no final de 1592 e 
veio a morrer nos cárceres de Lisboa, com mais de 80 anos de idade. 

Em Pernambuco Heitor Furtado de Mendonça alcançaria outra família de criptojudeus, 
liderada inicialmente por Diogo Fernandes, e sem a mesma sorte nos negócios que o conter-
râneo que se instalou na Bahia. Embora tenha recebido uma sesmaria em 1542, por falta de 
recursos e vítima de ataques dos índios tabajaras, perdeu cerca de 75% de suas terras para 
Bento Dias Santiago, também cristão novo, mercador importante de Olinda, em 1563. Sem 
experiência na agricultura, pois em Portugal era mercador de panos, não sabemos se no rei-
no chegou a ter problemas com a inquisição como sua mulher, Branca Dias, presa em 1543, 
acusada de judaísmo pela mãe e pela irmã. Condenada em 1544 a dois anos de cárcere e a 
usar a marca de condenada nas vestes, teve acolhido seu pedido de dispensa do sambenito17 
em 1545, mas ficou impedida de sair do reino sem licença. Não se sabe como Branca Dias 
veio para o Brasil, mas em 1551 têm-se já notícias de que se juntara ao marido em Olinda. 

Quando o visitador chegou a Pernambuco Branca Dias havia morrido, o que não impe-
diu que fosse denunciada por cinco ex-alunas de costura e bordado. As denúncias referiam-
se a possíveis erros de fé cometidos cerca de 35 anos antes da chegada da visitação e eram 
sempre as mesmas relacionadas às mulheres: nunca pronunciar o nome de Jesus, limpar e 
preparar a casa na sexta-feira, aprontar e comer iguarias especiais, manter atitudes desres-
peitosas durante a missa. O caso de Branca Dias, no entanto, traz uma novidade importante, 
pois as denunciantes fizeram menção a uma “toura” que, segundo Elias Lipiner, foi objeto de 
confusão e ridicularização pelos cristãos velhos, tratada como um tipo de ídolo simbolizado 
pela cabeça de um animal, quando era a reunião dos cinco livros de Moisés, guardados em 
rolos de pergaminho e usados em cerimônias religiosas nas sinagogas.18 Não temos como sa-
ber se Branca Dias participava de rituais religiosos com a toura, ou Torá, pois só os homens 
tinham acesso ao seu aprendizado, chegando um rabino talmúdico a afirmar que era melhor 
queimar as palavras da Torá que transmiti-la a uma mulher.19 No criptojudaísmo tropical as 
“liberalidades” em relação à ortodoxia são ainda difíceis de alcançar. O fato é que a “esnoga” 
de Camarajibe, como acabou conhecida a morada de Diogo Fernandes e Branca Dias, foi 
citada como lugar de encontro permanente de cristãos novos até pelo menos os anos de 
1560, como foi o caso, por exemplo, de outro processado pela inquisição, o também dono de 
engenho João Nunes, sobre o qual a principal acusação era a de que desrespeitava o crucifixo 
de forma escandalosa, guardando-o próximo de onde fazia suas necessidades fisiológicas.20 

Tal como no caso de Matoim, as denúncias indicaram a existência e funcionamento, ao 
que se pode supor, durante décadas, de verdadeiras sinagogas nas capitanias do norte da co-
lônia e, no caso de Camarajibe, apesar dos fartos indícios e das lendas construídas em torno 
de Branca Dias, o historiador pernambucano, José Antônio Gonsalves de Mello afirma que 
pelo acórdão de 17 de março de 1595, o Conselho da Inquisição não considerou suficientes 
as provas de judaísmo reunidas contra o casal. O pior destino da família coube à filha mais 
velha, Brites Fernandes, a “alcorcovada”, alcunha que recebera pelo defeito físico que carre-
gara e que para alguns da família era uma “mentecapta” à qual não se devia dar crédito, o que 
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não impediu que fosse enviada aos cárceres de Lisboa, em janeiro de 1596. Brites terminou 
por confessar suas culpas, admitindo que se apartara do catolicismo por quarenta anos, por 
tanto desde 1556, data próxima àquela indicada pelas ex-alunas de Branca Dias. Supliciada, 
entregou boa parte dos que freqüentavam a “esnoga” de Camaragibe, e terminou seus dias 
em Lisboa, só e cega.

As práticas reconstruídas a partir destes breves resumos de processos inquisitoriais, 
e concentradas, sobretudo, nas mulheres, até porque os patriarcas dessas duas famílias já 
eram falecidos quando do recebimento das denúncias, e não na liderança masculina e na lei-
tura e discussão dos livros sagrados – restritos aos homens, conforme mandam os preceitos 
judaicos – indicam, possivelmente, uma metamorfose importante no criptojudaísmo viven-
ciado no mundo colonial. Se é possível afirmar a continuidade de alguns hábitos e rituais 
judaizantes durante boa parte do século XVI, pode-se perceber uma continuidade matizada, 
influenciada pelo calor do trópico e pelas intensas misturas religiosas e culturais que aqui se 
operaram, agravadas pelas necessidades impostas para a sobrevivência diante de ataques de 
índios, das intempéries, da solidão em terra alheia e estranha.

Mas além desses casos em que se pode observar um criptojudaísmo mais estruturado e 
continuado, outros exemplos indicam a disseminação menos organizada de práticas judai-
zantes e indícios de que a crença na espera do Messias atravessou o oceano com os cristãos 
novos emigrados. As denúncias contra Manuel Praxedes, cristão novo vindo de Lisboa para a 
Bahia, afirmavam que o acusado exaltava o valor da gente judaica, dizia à mulher que rezasse 
a Deus e não à Nossa Senhora e esperasse pela volta do Messias.21 

Não temos como saber se houve e que tipo de contato essa primeira leva de cristãos 
novos que veio para a colônia teve, especificamente, com as trovas proibidas do sapateiro 
Bandarra, mas parece certo que vivenciaram o clima de expectativas negativas que tomava 
conta do reino. O processo que levou à perda do vigor ou até das práticas que mantinham 
os judaizantes apegados ao judaísmo é difícil de recuperar, e no caso do que se passou na 
colônia brasílica, onde a fé e os rituais da Lei de Moisés parecem ter se mantido sem muitas 
pressões inquisitoriais por cerca de cinqüenta anos, e que foram flagrados pelo visitador 
apenas por uma sobrevivência residual e doméstica, indica uma operação cultural complexa 
e ainda pouco conhecida. Esse processo, que levou à efetiva decomposição das práticas trazi-
das do reino, seria tanto mais acentuado quanto mais avançasse a perseguição inquisitorial, 
até esfacelar e, finalmente, eliminar o sentido da crença judaica na colônia. O messianismo 
de fundo judaico transportado para a colônia junto com os cristãos novos perdia-se, gradati-
vamente, na luta cotidiana pela sobrevivência em meio adverso e inóspito. A espera do Mes-
sias ia ficando cada vez mais distante na memória dos recém conversos que atravessaram o 
Atlântico, embora a semente trazida por essa esperança tenha se espalhado pela colônia por 
meios insuspeitados.

Laura de Mello e Souza, analisando casos de visionárias degredadas para o Brasil no 
século XVII, já depois da Restauração da independência portuguesa, parece indicar bem 
esse processo de afastamento da expectativa messiânica de tipo sebastianista, que no reino 
nutriu-se das fundas raízes judaicas que a península conheceu, do restrito círculo dos recém 
conversos. Luzia de Jesus e Joana da Cruz eram mulheres de origem humilde, solteiras e fi-
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liadas a ordens terceiras, e sem qualquer registro de ascendência judaica. Ao contrário, tudo 
indica que elaboraram suas visões estimuladas pelo fervor místico e extático que se disse-
minava pelos conventos, onde circulavam escritos como o Caminho da Perfeição, de santa Te-
resa de Ávila, lidos e interpretados livremente por mulheres da cultura popular. Sentindo-se 
tocadas pela graça divina, Luzia de Jesus, natural de Leiria, registrou em um dos seus vários 
cadernos, que Deus se comunicava diretamente com ela, e numa de suas aparições Ter-lhe-
ia dito: “descanse agora minha amada que já chegado o tempo de muitas glórias e a pregam 
minhas misericórdias; que eu te comecei a criar, logo comecei a descansar, e ouvindo a nova 
do rei português, lhe deu o Senhor a entender que este era o tempo de suas glórias e o muito 
que ama a este reino”22. Não será caso aqui de entrar na análise detalhada das características 
que o messianismo régio assumiu em Portugal na primeira metade do século XVII, alimen-
tado, certamente, pela dominação dos Habsburgo. Para homens letrados e populares várias 
foram as reinterpretações sobre a chegada de um rei salvador e sobre o escolhido para ser 
o Encoberto, podendo tanto ser o próprio D. Sebastião como D. João IV, causa advogada por 
ninguém menos que Antônio Vieira que defendeu o teor profético das trovas de Bandarra 
e teve que responder aos inquisidores pela certeza na reencarnação do Restaurador e da 
fundação do Quinto Império no solo português.23 

O que aqui importa destacar é a disseminação do fenômeno explicitamente sebastianista, 
apartado crescentemente de seu ninho original judaizante, ensejando combinações de religio-
sidades diversas, sobretudo entre as mulheres. Tal como Luzia de Jesus, Joana da Cruz veio de-
gredada para o Brasil, depois de condenada pela Inquisição portuguesa em 1660, por afirmar, 
dentre outras coisas, que numa das revelações que Deus lhe fizera, destacava-se a de que Roma 
haveria de se abrasar, um novo papa proporia a canonização de D.Sebastião, cuja alma lhe pare-
cia ora encoberta na figura de um porco,24 ora em pessoas, quando se deixava tocar, ou mais espe-
cificamente catar sua cabeça, recostada no colo da acusada. A acuidade da proposta de Laura de 
Mello e Souza, combinada ao conceito de Carlo Ginzburg sobre a possibilidade de percebermos o 
degredo como forma importante de circularidade cultural, faz com que tenhamos mais um viés 
de entrada possível da crença de tipo sebastianista na colônia.

Religiosidades cruzadas
Além desses casos esparsos, e cujo poder de alcance pode ter sido limitado, o tempo da 

ocupação holandesa em Pernambuco foi certamente outro contexto propício às elaborações 
messiânicas e proféticas, embora seja ainda pouco conhecido no que se refere às vivências 
das diferentes religiões que lá, involuntariamente, conviveram: o judaísmo foi tolerado e 
retomado, o calvinismo foi instituído pelos batavos e o catolicismo consentido.

 A ambigüidade da fase da dominação espanhola sobre Portugal mostrava-se plenamen-
te para os recém conversos de origem lusitana. Se conheceram a primeira visitação às partes 
do Brasil durante o poder dos Habsburgo, foi nesse mesmo período que voltaram a ter na 
colônia território livre para o exercício da religião judaica. Inimigos dos espanhóis, os holan-
deses fustigaram os espaços coloniais portugueses que ora se encontravam em poder dos 
Felipes. Em 1602 criaram a Companhia das Índias Orientais e estabeleceram o monopólio 
do açúcar na Ásia por 21 anos, provocando a perda de antigas praças portuguesas na região, 
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como Malaca, em 1641, e Ceilão, em 1656. Numa tentativa de aumentar o controle sobre os 
territórios ultramarinos portugueses, Felipe III criou o Conselho das Índias e Conquistas 
Ultramarinas em 1604, extinto em 1614, e recriado depois da Restauração com o nome de 
Conselho Ultramarino, em 1642. 

A primeira tentativa dos holandeses de ocupar parte da costa da América portuguesa 
deu-se em 1624, quando ocuparam a Bahia, sendo rechaçados em 1625 pelas forças caste-
lhanas. Depois de novas e continuadas incursões no litoral, os holandeses ocuparam a capi-
tania de Pernambuco, em 1630, de onde só sairiam em 1654, mais de uma década depois 
da Restauração da soberania portuguesa frente aos espanhóis. Em texto recente, Ronaldo 
Vainfas afirma que a presença holandesa em Pernambuco significou a experiência mais fas-
cinante de convivência entre diferentes crenças e culturas.25 Apesar do ódio que os holande-
ses tinham dos católicos, adotaram uma política de tolerância, estabelecendo boas relações 
com os poderosos senhores de engenho, e aceitando, dentro de certos limites, suas festas e 
igrejas, e sem abrir mão de impor a religião calvinista em terras pernambucanas. Apesar de 
algum empenho, tiveram pouco sucesso na conversão dos luso-brasileiros, à exceção de uma 
pequena parte dos índios potiguares, o que não deixa de ser impressionante. 

Mas Vainfas aponta como experiência mais importante aquela que permitiu aos judeus 
reorganizarem-se na costa brasílica, mais de um século depois da proibição do judaísmo 
em Portugal. O início do século XVII foi marcado pela Segunda Visitação ao Brasil, desta vez 
limitada à Bahia, entre os anos de 1618 e 1621. Poucos anos depois os holandeses ocuparam 
boa parte das capitanias do nordeste colonial e os judeus portugueses que viviam em Ams-
terdam reuniram-se no coração da América católica e formaram uma comunidade que agre-
gava quase metade da população branca de Recife. No campo religioso criaram nada menos 
que a primeira sinagoga das Américas, em 1636, Zur Israel, a “Santa Congregação Arrecife 
de Israel”, cujo primeiro rabino foi Isaac Aboab, português nascido em 1605, tendo migrado 
primeiro para França com a família, instalando-se em Amsterdam em 1612. Segundo Gon-
salves de Mello, Aboab foi o responsável pela primeira página literária em hebraico escrita 
nas Américas e em 1647 teria escrito uma gramática hebraica. Ficou no Recife até 165426 e 
voltou para a Holanda, onde morreu em 1693. 

Vainfas relata as hostilidades de católicos e calvinistas contra os judeus em Pernam-
buco, ressaltando que para nenhum destes a situação foi mais complexa e delicada do que 
para os cristãos novos que há muito estavam na colônia, afastados da religião judaica, mas 
tendo que redefinir sua própria identidade judia, como afirmou Yosef Kaplan.27 O “homem 
dividido”, de que falou Anita Novisnky para se referir ao cristão novo, nem judeu para os ju-
deus, nem cristão para os cristão, reaparece em toda a sua ambigüidade no Recife holandês, 
situação que só se agravou com o aumento das hostilidades dos luso-brasileiros em relação 
ao domínio batavo. O caso de Isaac de Castro Tartas foi emblemático dessa difícil e quase 
sempre perigosa “dupla identidade” que muitos judeus e conversos viveram numa Europa 
dividida pelas guerras de religião. Filho de cristãos novos portugueses, nasceu em Tartas, 
França, em 1626 e foi batizado Tomás Luís na Igreja católica. Em 1640 foi com a família para 
Amsterdam, onde, juntamente com o pai, Cristovão Luís, foi circuncidado e passou ao juda-
ísmo, sendo rebatizado com o nome de Isaac de Castro. Muito jovem, e durante a ocupação 
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holandesa, Issac veio para Pernambuco com o tio, Moses Rafael de Castro. Em 1644, por 
razões controvertidas, para uns pretendia expandir o judaísmo, para outros saiu fugindo dos 
credores, foi para a Bahia, capitania que era o centro político da vida colonial e da resistência 
católica, na qual os holandeses não conseguiram se fixar. Preso inicialmente como espião dos 
holandeses, foi denunciado como judaizante e enviado para Lisboa, processado pela Inqui-
sição. Começou definindo-se como judeu de nascimento e terminou confessando-se judeu 
converso, afirmando dever-se a prosperidade e a superioridade de Holanda ao acolhimento 
dos judeus expulsos de Portugal. Foi queimado vivo em 1648. 

Assim como Isaac de Castro, o jesuíta Antônio Vieira advogou a causa dos judeus expul-
sos do reino usando argumentos semelhantes. Acreditava o ilustre orador que se Portugal 
terminasse com a perseguição aos judeus e os aceitasse de volta, a prosperidade e grandeza 
do reino seriam retomadas. Na Bahia quando do ataque holandês em 1624, coube ao jovem 
noviço relatar na Carta Ânua de 1626 os trágicos acontecimentos decorrentes da invasão 
batava. Em 1633 começou a pregar e em 1634, no interior da Bahia, proferiu o sermão de 
São Sebastião, no qual, ao falar da vida do santo parecia aludir ao rei de mesmo nome de-
saparecido no Norte da África, resumindo seu discurso em duas palavras: “Sebastião En-
coberto”. Depois da Restauração voltou para Portugal, de onde tinha saído ainda menino, e 
tornou-se amigo de D.João IV, de quem recebeu inúmeras missões diplomáticas, dentre as 
quais aquela que o levou aos Países Baixos com vistas à solução da presença holandesa em 
Pernambuco. Nessas viagens teve repetidos contatos com a comunidade judaica portuguesa 
em Amsterdam, onde teria, inclusive visitado uma sinagoga e ouvido o afamado rabino de 
origem portuguesa Menasseh-ben-Israel, a quem Vieira teria desafiado para uma disputatio 
retórica que nunca chegou a acontecer. 

Vieira pagaria caro pela ousada defesa dos judeus e a essa acusação somou-se a de trai-
dor, pela defesa de uma saída negociada para Pernambuco,28 tendo que responder a rumo-
roso processo inquisitorial entre 1665 e 1667. Mas para o que aqui nos interessa, e embora 
não se possa jamais suspeitar da verdadeira devoção católica de Vieira, seu filosemitismo 
parece ter estado na base da famosa Carta ao Bispo do Japão. Esperança de Portugal, Quinto 
Império do Mundo, divulgada em 1659, e na qual o jesuíta defendia serem as trovas do Ban-
darra verdadeiras profecias e D. João IV o Encoberto dos escritos do sapateiro de Trancoso. 
Morto em 1656, o primeiro dos Bragança iria ressuscitar e comandar a cabeça do Império 
Católico com sede em Portugal. 

Não se pode saber em que medida os possíveis escritos proféticos de origem judaica 
com os quais Vieira tomou contato durante os turbulentos anos de permanência dos holan-
deses no Brasil influenciaram o célebre jesuíta. Mas não deixa de impressionar o título de 
um dos escritos de Menasseh-ben-Israel, Esperança de Israel, publicado em 1650, ser idênti-
co ao que Vieira elaboraria ao longo dessa mesma década. Aliás, por pouco o rabino não veio 
para Pernambuco junto com Aboab, diretor da primeira sinagoga das Américas. Os escritos 
de Vieira sobre o Quinto Império nos permitem percebê-lo como verdadeiro intermediário 
cultural entre cristãos e judeus, e sua adesão senão ao sebastianismo, mas certamente ao 
bandarrismo indicam familiaridade com um messianismo régio que grassou entre os cris-
tãos novos da primeira geração de conversos. 
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Muito ainda se precisa saber sobre o período 1630-1654, anos em que os holandeses 
ultrapassaram o restrito interesse comercial e chegaram a projetar a cidade Maurícia, home-
nagem a Maurício de Nassau, governador do Brasil holandês entre 1636 e 1644, promoven-
do reformas urbanas e sanitárias pioneiras na América do Sul. Por mais que tenha sido bem 
sucedido em vários de seus projetos, dentre os quais a vinda de naturalistas e pintores que 
retrataram a exuberante natureza tropical, Nassau jamais conseguiu “pacificar” os conflitos 
religiosos de um rico território que reuniu calvinistas, judeus, católicos, recém conversos, 
africanos e indígenas. No que se refere aos cristãos novos e judeus do Brasil batavo, pouco 
se sabe sobre a recorrência de expectativas messiânicas e de cariz sebástico, embora seja 
possível supor que tenham encontrado espaço para novas reelaborações. 

Quase um século depois pode-se encontrar a raiz dos argumentos de Vieira nas propo-
sições heréticas do português Pedro de Rates Henequim, português nascido em 1680 e filho 
bastardo de um consul holandês, natural de Roterdam, Francisco Henequim, e da católica 
Maria da Silva e Castro. Tal como Isaac de Castro, a confusa trajetória familiar e religiosa de 
Pedro de Rates indica mais uma das múltiplas vivências dos homens e mulheres “divididos” 
dos quais vimos falando. Órfão de pai ainda menino, Henequim foi criado na casa consular, 
calvinista, até ser tutelado por um dominicano e ingressar aos dez anos em colégio jesuíta. 
Com 30 anos viu-se diante da possibilidade de ir para a Holanda, mas decidiu aventurar-se 
na busca do ouro nas Minas Gerais do Brasil. Em 1741, já em Portugal, para onde regressara 
em 1722, foi denunciado e preso pela inquisição, acusado de pregar heresias sobre a criação 
do mundo, a corporalidade dos espíritos e a consumação do Quinto Império, mas diferente-
mente de Vieira, no Brasil, não em Portugal. 

Além da dupla raiz religiosa, Henequim iniciou-se nos ensinamentos judaicos com cris-
tãos novos ainda no Brasil, e personificou o conflito religioso que teve lugar no Recife ho-
landês. Indeciso em todas as escolhas, pensou em ingressar na vida religiosa, chegou a ser 
confundido com um padre, mas casou-se com Joana Maria da Encarnação, com quem teve 
um filho, abandonando-os pouco tempo depois. Espírito atormentado, entregou-se ao misti-
cismo e à interpretação da Sagrada Escritura. Quando foi preso já havia elaborado suas 101 
teses, nas quais expunha uma herética cosmologia, tratava das mais elevadas questões teoló-
gicas, asseverando ser o Criador uma criatura como outra qualquer, a Virgem Maria casada 
com o Espírito Santo, além de definir geograficamente o lugar do paraíso terreal, localizado 
no Brasil, sede também do Quinto Império profetizado por Bandarra e tantos outros. Acredi-
tava serem os portugueses os herdeiros das tribos perdidas de Israel e o português a língua 
falada por Deus. 

Henequim leu a Bíblia e aprendeu latim, possuía razoáveis conhecimentos sobre a cabala e 
o judaísmo e lera a História do Futuro, de Antônio Vieira, publicada pela primeira vez em 1718, 
e produto das reflexões iniciadas com a Carta ao Bispo do Japão. Homem multifacetado como foi 
a sua época em matéria religiosa, a vida de Henequim revelada através do processo inquisitorial 
de que foi vítima nos permite acompanhar um dos raros indícios da longeva viagem a que as 
profecias e crenças místicas conheceram no mundo luso-brasileiro. Mesmo que não possamos 
encontrar em suas elaborações uma filiação explícita ao sebastianismo, é certa a presença de 
Bandarra, vinda através de Vieira, e a base judaica das teses que defendeu.29 
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Pelo aqui exposto, pode-se estabelecer uma relação entre as proposições de Bandar-
ra, Gregório Nunes, Menasseh-ben-Israel, Antônio Vieira, Isaac de Castro e Pedro de Rates 
Henequim. Homens divididos, tiveram acesso a elaborações escritas variadas, através de li-
vros religiosos oficiais ou clandestinos e a partir de múltiplas referências construíram ou 
simplesmente repetiram cosmologias, profecias e projetos imperiais messiânicos. No caso 
das mulheres, e pode-se lembrar de Ana Rodrigues, Branca Dias, Brites Fernandes, Luzia de 
Jesus e Joana da Cruz, as práticas religiosas confinaram-se ao mundo da casa ou dos conven-
tos, limitando a ação em relação às expectativas messiânicas à cozinha ou ao sonho, viagem 
solitária e noturna.

Mas houve histórias que contrariaram as formas mais conhecidas de apego feminino 
ao criptojudaísmo e às expectativas messiânicas, como o inusitado caso de Izabel Mendes, 
portuguesa cristã nova que se tranferiu para a capitania do Rio de Janeiro com o pai e a mãe, 
em 1600. Quando em 1627 chegou à colônia a Terceira Visitação às Partes do Brasil Isabel 
Mendes foi denunciada, presa em casa e logo transferida para Portugal, onde chegou com a 
suspeita de que fosse louca. Segundo Lina Gorenstein, que analisou detidamente seu pro-
cesso inquisitorial, Izabel sabia manejar seus ataques de insanidade, confundindo médicos 
e inquisidores sobre a natureza de seus delírios, nos quais referia-se a tesouros, acusava 
perseguições vindas do Céu e proferia sentenças em latim. Os padres espantaram-se com a 
inusitada erudição de Izabel, que afirmava falar hebraico, tinha conhecimentos sobre a his-
tória dos judeus, dizia trovas sobre a Lei Velha, que considerava perfeita, embora aceitasse 
a idéia cristã da salvação. Depois internada em hospital de loucos, submetida a tormentos, 
presa e condenada a hábito penitencial, saiu em auto-de-fé em 2 de abril de 1634.

Alfabetizada, conhecedora e leitora de livros proibidos às mulheres, Izabel tinha infor-
mações sobre os procedimentos inquisitoriais e, segundo Gorenstein, foi dela a iniciativa de 
partir o quanto antes para o reino, onde pretendia “limpar a honra”, manchada pela suspeita 
de judaísmo. Embora inicialmente tenha negado, admitiu sua crença na Lei de Moisés, dis-
cutia as escrituras, questionava os dogmas da Igreja, fazia jejuns judaicos, escrevia bem e 
redigiu as contraditas que foram anexadas ao processo. 

Não temos como saber se Izabel Mendes aprendeu sobre o judaísmo na reino ou no Bra-
sil, pois aqui já passara 27 anos antes de ser alcançada pelo braço do Santo Ofício. Integrante 
de uma família de presos e processados pela inquisição, parece ter participado de uma co-
munidade criptojudaica que se organizou na capitania do Rio de Janeiro, para onde vieram 
cristãos novos judaizantes fugidos da Visitação do início do século XVII na Bahia, como foi o 
caso de Manuel Leitão, acusado de fazer “snoga” em casa, e muitos outros recém conversos 
vindos de Portugal.30 Diferentemente de outras mulheres, teve acesso a livros cuja leitura lhe 
era proibida, ousou formular interpretações sobre a Lei Velha, mas parece ter se utilizado 
do transe e do delírio para expor seus sonhos com tesouros e homens vindos do além, repe-
tindo assim uma forma bem feminina de viver a crença na possibilidade de outros mundos. 

Tal como Izabel Mendes, que ultrapassou as barreiras impostas às mulheres no mundo 
judaico, no século XVIII Tereza Paes de Jesus, filha de mãe cristã velha e pai cristão novo, 
denunciada pelo marido, também recém converso, declarou ter aprendido sobre a Lei de 
Moisés com um grupo de mulheres, a demonstrar outra face do criptojudaísmo tropical, no 
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qual era possível a inversão da hierarquia de gênero exigida para o aprendizado dos ensina-
mentos judaicos. É claro que não sabemos se o que Tereza confessou saber sobre a lei judai-
ca era exatamente o que os criptojudeus cultivavam como dogma, mas para os inquisidores 
bastou a presunção da própria ré, mesmo quando esta misturava catolicismo e judaísmo 
e defendia, por exemplo, a existência de dois santos novos judaicos (!), São Moisés e Santa 
Ester. Analfabeta e educada como católica, o pouco da história Tereza que sabemos revela 
mais uma das inúmeras facetas das misturas religiosas que se conformaram no mundo co-
lonial. Acreditava que Jesus Cristo e Moisés fossem uma só pessoa, filho da rainha Ester, rei 
dos judeus e adorado também pelos cristãos. Ao tentar adaptar o que aprendera na Igreja 
com a nova religião que abraçara, a confusa Tereza reelaborou de maneira insuspeitada a 
dupla convivência religiosa que tivera, recriando e reinterpretando a arquitetura celeste e a 
tradição profética.31

Casos excepcionais como os de Izabel e Tereza indicam a possibilidade que, também 
as mulheres, tiveram de conservar ensinamentos, crenças e práticas de matriz judaica, re-
adaptando-as continuamente e mesmo diluindo o sentido de suas raízes originais. De todo 
modo, esses e tantos outros casos que ainda aguardam os pesquisadores, permitem afirmar 
sobre alguns dos possíveis caminhos assumidos pelo messianismo judaico, primeiro, e pelo 
sebastainsimo, depois, em solo colonial. O esmaecimento do sentido judaico da espera não 
impediu, contudo, que esta se reinventasse ao longo dos séculos e encontrasse formulações 
a um só tempo heréticas e bizarras, como foi, neste particular, o sebastianismo tardiamente 
reeditado por Rosa Maria Egipicíaca da Vera Cruz.

Negra de nação courana que veio como escrava da costa Mina em 1725, Rosa foi defora-
da aos 14 anos, vendida para região das Minas Gerais em 1733, no auge da produção aurífe-
ra, prostituta durante 15, amealhou modesto pecúlio e em 1748, com quase 30 anos, passou 
a ter convulsões e descontroles físicos e mentais, possessões do diabo, segundo acreditava. 
A partir desses transes, Rosa tornou-se verdadeira beata, abandonou o meretrício, doou os 
bens adquiridos com os prazeres da carne e depois de comprada e alforriada pelo padre 
Francisco Gonçalves, foi para o Rio de Janeiro em 1751. Passou a se apresentar como Rosa 
Egipcíaca da Vera Cruz, ganhou prestígio e devotos, dentre os quais incluíam-se brancos, ne-
gros e clérigos, e em 1752 começou a reunir recursos para a construção de um recolhimento 
de mulheres, aberto em 1757 com o nome de Recolhimento de Nossa Senhora do Parto. 
Previu um dilúvio que arrasaria o Rio de Janeiro e do qual só se salvaria o Recolhimento do 
Parto, e tal como Joana da Cruz e Luzia de Jesus, acreditava receber mensagens do Senhor, 
“Seu Divino Esposo” Jesus Cristo. E finalmente, acompanhada de quatro evangelistas, iria pe-
los mares ao encontro de D.Sebastião, com quem se casaria e fundaria um novo império, no 
qual ela seria a imperatriz. Presa e enviada a Portugal em 1762, não sabemos de seu destino 
depois de 1765.32

Como se pode observar, a trajetória de Rosa encontra paralelos com as visionárias de-
gredadas para o Brasil, com a de Pedro de Rates Henequim, que elaborou suas teses sobre o 
paraíso depois de sua longa estadia nas Minas e com as de Izabel Mendes e Tereza Paes de 
Jesus, na ousadia das elaborações compósitas de religiosidades diversas. Mas Rosa ousou 
ainda mais ao propor uma inversão total da ordem celestial e terrestre, e combinar a espe-
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ra pela fundação de um novo império na terra com a possível liderança de uma ex-escrava 
e prostituta casada com um rei desaparecido. Sem ascendência ou passado judaico, Rosa 
Egipciáca encarnou uma das múltiplas metamorfoses da espera messiânica que o mundo 
luso-brasileiro conheceu, uma versão tropical e distante daquelas que embalaram os ventos 
das embarcações carregadas de recém conversos dos primeiros tempos de nossa história 
colonial.

Apartado do sefardismo que lhe deu origem, o messianismo de tipo judaico foi reali-
mentado pelas multiplicadas possibilidades de vivência religiosa no qual se transformou a 
América portuguesa. A cultura judaica altamente desenvolvida pelos sefarditas, com seus 
costumes, liturgia e religiosidade, e que marcou diferenças importantes em relação aos aske-
nazi, plantou as sementes de uma forma particular de espera no pródigo solo tropical. Tra-
zida pelos cristãos novos que deixaram Portugal ainda nos primeiros anos dos quinhentos, a 
crença e a força da espera pelo Messias encontrou no mundo colonial abrigo, perseguição e 
refúgio em novas misturas de religiosidades, tão inusitadas quanto diversas e capazes de se 
reinventar ao longo dos séculos. 
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