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“Dai e vos será dado”: benfeitores do
Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro, 

séculos XVI – XVIII

Jorge Victor de Araújo Souza
Universidade Federal Fluminense

O viajante Juan Francisco de Aguirre esteve no Rio de Janeiro em 1782 e notou a riqueza 
do mosteiro de São Bento, informando que ali viviam trinta monges, apesar da capacidade 
de abrigar cem homens. De acordo com o relato de Aguirre, o mosteiro possuía mil e duzen-
tos escravos, incluindo os que trabalhavam nas fazendas da ordem.1 Dez anos depois, outro 
viajante, desta vez o inglês George Leonard Stauton, que fazia parte da embaixada de Lorde 
Macartney à China, destacou que os beneditinos eram hospitaleiros com os estrangeiros 
e que tinham em torno de mil escravos.2 Não obstante o conhecido exagero dos viajantes 
estrangeiros em relação a alguns aspectos da sociedade que visitavam, suas impressões 
constituem um indicador relevante da riqueza do mosteiro, ainda mais se confrontados com 
contas do próprio cenóbio. De fato, em 1833, o abade José Policarpo de Santa Gertudes con-
tabilizava 1.097 escravos em posse do mosteiro do Rio de Janeiro, data em que, somente na 
fazenda de Campos dos Goitacazes, os beneditinos possuíam 546 cativos.3 Sabendo-se que a 
posse de escravos era um importante indicador de riquezas, pode-se inferir o montante da 
fortuna beneditina.

O mosteiro beneditino do Rio de Janeiro, no final do século XVIII, era um dos maiores 
donos de escravos, engenhos, terras e imóveis da capitania. Quem pagou pela montagem de 
tal patrimônio? Quais foram os possíveis vínculos dos ditos “benfeitores” e a Ordem Benedi-
tina? São questões que nortearão este artigo.

O Concílio de Trento (1545-1563), que buscou redefinir o modus vivendi católico, tinha 
terminado havia pouco quando, entre 1566 e 1570, os mosteiros beneditinos portugueses 
passaram por mudanças.4 As reformas, na esteira das tridentinas, foram implementadas por 
bulas do Papa Pio V (1504-1572). Elas buscaram reforçar a observância à Regra de São Ben-
to e determinaram a união dos cenóbios em uma congregação. O mosteiro de Tibães, na 
região de Braga, ficou sendo o centro da recém criada Congregação Portuguesa. 

Em 1581, no quarto Capítulo5 da Congregação do Mosteiro de São Bento, realizado em 
Lisboa, ficou decidido que seriam mandados monges para a cidade de Salvador, onde fun-
dariam o primeiro mosteiro da América portuguesa.6 No mesmo século, outros mosteiros 
foram instalados no além-mar: Rio de Janeiro (1585), Olinda (1590), Paraíba (1596) e São 
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Paulo (1598).7 É no mínimo intrigante o fato de que esses foram os únicos cenóbios bene-
ditinos fora da metrópole em todo o Império português.8 Localizado em um monte rente à 
Baía de Guanabara e de frente para a Ilha das Cobras, o mosteiro do Rio de Janeiro, dedicado 
inicialmente à Nossa Senhora da Conceição e, posteriormente, colocado em devoção à Nossa 
Senhora de Montesserrate, foi instalado em 1590 e elevado à abadia em 1596.

A congregação beneditina em Portugal bancou a instalação dos monges na América por-
tuguesa? Não parece ter sido o caso. Os beneditinos vieram para o Brasil sem apoio financeiro 
da Ordem em Portugal. Como afirmamos, os mosteiros portugueses acabavam de passar por 
um processo de integração. Muitos mosteiros em Portugal estavam saindo de uma profunda cri-
se financeira e moral, pois os abades que os governavam eram comendatários e diversas vezes 
não eram sequer religiosos, ou seja, não mantinham compromissos pios com a Ordem, mas com 
os próprios bolsos.9 Tampouco a coroa financiou o empreendimento dos beneditinos. É preciso 
lembrar que no período inicial de instalação dos monges fora da metrópole, a coroa portuguesa 
estava anexada à coroa de Espanha10 e o investimento em missões no ultramar era destinado, 
principalmente, à ordem dos Jesuítas e a outras localidades.11

Nota-se que a montagem do patrimônio monástico no Rio de Janeiro não contou com 
a ajuda financeira da instituição em Portugal e nem da coroa. A pergunta então se desloca: 
quem na capitania teria condições de bancar a estruturação física da Ordem? Analisando o 
livro de Tombo da comunidade beneditina e testamentos existentes em seu arquivo pode-se 
vislumbrar um grupo de doadores. 

Um dos primeiros doadores, sem dúvida também um dos mais importantes, foi Diogo 
de Brito Lacerda. Nascido provavelmente em Beja, no ano de 1555, Diogo de Brito chegou ao 
Rio de Janeiro em 1573, ano em que seu pai, Manuel de Brito solicitou sesmarias ao governa-
dor Cristóvão de Barros. Atendendo ao pedido, o governador concedeu um trecho de “tudo 
aquilo que achar que até o presente tem aproveitado que parte por um ribeiro que está de 
longo da banda da cidade e da outra banda sai ao mar e pela cabeceira com a roça do padre 
Antônio Fernandes para um filho seu de nome Diogo de Brito que ora novamente lhe veio”.12 
A localidade seria denominada Prainha e incluía um morro posteriormente denominado São 
Bento. Manuel de Brito e sua esposa doaram o terreno para que a ordem beneditina ergues-
se ali o seu mosteiro. Essa doação foi confirmada por seu filho Diogo, em 1590. Diogo de 
Brito Lacerda e sua mulher, Tomázia de Vasconcelos, foram enterrados no chão da igreja do 
mosteiro, onde até hoje se encontra uma belíssima laje brasonada.

Na montagem de seu patrimônio, o mosteiro contou basicamente com dois tipos de doa-
ções; em um primeiro momento foi maior a doação de terras, gados e escravos e, num segun-
do momento, de intensa urbanização da capitania, recebeu vários imóveis e terrenos na área 
urbana.13 Estas últimas doações foram responsáveis por uma das maiores formas de rendi-
mentos do mosteiro na segunda metade do século XVIII – aluguéis e aforamentos, que entre 
1763 e 1766 renderam ao mosteiro a pequena fortuna de 12:574$170. Doações como as de 
Catarina de Almeida, filha de Antônio Rodrigues de Almeida – Cavaleiro Fidalgo da Casa de 
El Rei e Escrivão da Câmara do Rio de Janeiro –, natural de Monte-Mor, o Novo e falecido em 
1587. Catarina, solteira e sem descendentes, doou para o mosteiro, em 1658, uma morada de 
casas térreas na rua direita com mais duas braças de terras contíguas às mesmas.14 



Temas Setecentistas

357

O que significava doar terras no Rio de Janeiro na virada do século XVI para o XVII? 
Essa pergunta necessita de uma breve descrição da situação econômica da capitania neste 
período e da idéia do valor de algo fundamental para a montagem de um empreendimento 
agrário, ou seja, a terra propriamente dita. 

Como destacou o historiador Antônio Carlos Jucá de Sampaio, somente a localização 
geográfica, extremamente estratégica para garantir a dominação do Império português 
na América, não explica a importância econômica que teria o Rio de Janeiro.15 O início do 
processo se deve ao domínio territorial à custa do extermínio e/ou expulsão dos índios 
que habitavam a região e também os combates aos denominados “invasores estrangei-
ros”. As principais expedições foram articuladas por Mém de Sá, terceiro governador-
geral do Brasil. Ele comandou a ofensiva contra franceses que contavam com índios ta-
moios como aliados. A definitiva expulsão dos franceses, em 1567, contou com a aliança 
dos portugueses com índios temiminós, liderados por Araribóia. Estes e outros embates 
dos portugueses seriam considerados e cobrados como serviços prestados ao Rei. Estes 
serviços, por sua vez, seriam pagos com mercês, principalmente em forma de títulos e 
distribuição de sesmarias. Os membros dos grupos que fizeram parte destas expedições 
se autodenominaram “conquistadores”. De acordo com João Fragoso, a primeira elite 
senhorial da capitania foi formada por descendentes destes “conquistadores” e utili-
zou este fato para angariar prestígios.16 Um ponto extremamente relevante, no que se 
conseguiu levantar até o momento, é que os primeiros doadores de bens ao mosteiro 
saíram destes grupos e de seus descendentes. Nesse período de conquista, confirmando 
o pagamento de favores à Coroa, foram concedidas cento e quinze sesmarias entre 1561 
e 1570, o dobro das duas décadas subseqüentes.17 Entretanto, quando os beneditinos 
chegaram ao Rio de Janeiro, já tinham sido distribuídas duzentas e quatorze sesmarias,18 
o que não significava o mesmo número de rendeiros, já que existia uma grande concen-
tração de terras nas mãos de poucos sujeitos e de um punhado de famílias.19

Doava-se algo de valor, mas qual era realmente sua importância? Para analisar esta valo-
ração deve-se levar em consideração que a terra é antes de tudo “um elemento da natureza 
inexplicavelmente entrelaçado com as instituições do homem”.20 Como destacou Fragoso, 
a montagem da economia de plantations no Rio de Janeiro aconteceu concomitantemente 
com a alta do preço do açúcar no mercado internacional. Na esteira desta afirmação, o autor 
apontou o significativo aumento do número de fábricas de açúcar na região, que de três en-
genhos em 1583 passou para sessenta em 1629.21 Obviamente, a procura por terras também 
aumentou assim como seu valor. 

Cabe salientar que a historiografia brasileira tendeu a considerar a existência de 
enormes trechos de terras livres na América portuguesa, prontas para serem apropria-
das por afoitos conquistadores, como um fato dado. Sheila de Castro Faria aponta essa 
tendência, que a seu ver fez com que se acreditasse que a terra, por sua abundância, 
fosse algo que pouco valia: “a terra não era, portanto, um bem ilimitado e, muito menos 
acessível a todos. A aquisição de sesmarias era restrita aos que possuíam certas regalias 
que os diferenciavam de outros, incluindo aí o apoio da administração portuguesa”.22 A 
autora assinala que as redes de solidariedade e poder cerraram fileiras, impossibilitan-
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do o livre acesso à terra. Segundo ela, as terras mais bem situadas geograficamente eram 
as que despertavam a cobiça dos primeiros “conquistadores”. Mas o que vinha a ser uma 
terra geograficamente bem situada?

Um fator preponderante na valorização de um trecho de terra era a proximidade de um 
rio, o que facilitava o trânsito do sertão para a Baía da Guanabara. No caso da ocupação do 
sertão do Rio de Janeiro, Francisco Carlos Teixeira destacou que havia uma clara preferência 
por vales fluviais navegáveis, por exemplo, em Inhaúma, Magé e Iguassú.23 Além de facilita-
dor no transporte, o rio era um item importante se o proprietário desejasse introduzir cur-
rais de gado.24 Antonil apontou a ligação intrínseca entre a criação de gado e a proximidade 
dos pastos com rios.25 Outro fator que valorizava um trecho de terras era a possibilidade de 
se extrair lenha de suas cercanias.26

Além do retorno financeiro que a exploração da terra podia oferecer, devemos levar 
em consideração que no Antigo Regime sua posse servia como extraordinário elemento 
de distinção social.27 Alcântara Machado, seguindo passos dados por Oliveira Viana, foi um 
dos primeiros autores a refinar a noção de valor para terras na América portuguesa, apon-
tando a questão social que envolvia a posse de latifúndios: “nele é que se traçam as esferas 
de influência; é ele que classifica e desclassifica os homens; sem ele não há poder efetivo, 
autoridade real, prestígio estável”. Alcântara Machado conseguiu perceber as lógicas que se 
escondiam por trás dos números: “O lucro não é o único incentivo às explorações agrícolas. 
O que se procura antes de tudo é a situação social que decorre da posse de um latifúndio, as 
regalias que dele provém, a força, o prestígio, a respeitabilidade”.28 São as mesmas lógicas 
notadas por João Fragoso e Manolo Florentino e que transformavam grandes comerciantes 
em senhores de engenho ou rentistas urbanos.29 Enfim, a posse de terras possuía um forte 
sentido aristocratizante. O uso que se fazia delas potencializava esse sentido, como perspi-
cazmente entendia Antonil: “o ser senhor de engenho é título que muitos aspiram, porque 
traz consigo o ser servido, obedecido e respeitado de muitos”.30

A doação de terras a mosteiros e conventos amplificava este atributo de grandeza social, 
um ato que remontava à Idade Média.31 Em Portugal são inúmeros os exemplos de doações a 
igrejas, conventos e mosteiros que vinham de nobres e da própria realeza, os famosos “cou-
tos”.32 As cartas de couto podem ser consideradas cartas de foro que criavam e defendiam 
terras e privilégios das instituições eclesiásticas:

“doar aos clérigos e monges revestia um aspecto de grandeza moral, dado 
que eles, enquanto interlocutores do divino, funcionavam para os doadores 
como uma espécie de garantes mediáticos da protecção de forças sagradas. 
Deste modo, clérigos e monges (igrejas e mosteiros), em termos econômico-
politicos, tornavam-se também senhores e eram assimilados a nobreza e, como 
tais, tratados socialmente”.33

Percebe-se que em Portugal a prática de doar a instituições religiosas era extremamente 
dignificante. O que o autor chama de “grandeza moral”, nada mais é do que a distinção social 
que o doador ganhava em seu ato. Detalhe interessante é que o autor fala de uma assimilação 
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dos mosteiros por parte da nobreza em Portugal. A posse de terras e sua exploração garan-
tiam esse status social. 

As grandes doações para montagem do patrimônio do mosteiro foram de terras, gado, 
imóveis e escravos. Entre doadores de terras para o mosteiro encontra-se Jorge Ferreira 
conquistador do Rio de Janeiro, ao lado de Estácio de Sá, Cavaleiro Fidalgo da Casa Real e 
Capitão-mor de São Vicente. Em 1591 doou aos beneditinos uma ilha no rio Iguassú e mais 
trezentas braças sertão adentro. Sua filha, Marquesa Ferreira, esposa de Cristóvão Monteiro, 
Ouvidor da cidade de 1568 a 1572, Cavaleiro fidalgo da Casa Real, e também um dos con-
quistadores do Rio de Janeiro, doou, em 1596, meia légua de terras em Iguassú com fazenda, 
roças, pomares e casas de telhas. Em 1602, Dom Francisco de Souza, nomeado Governador 
Geral do Brasil em 1590, confirmou doações feitas ao mosteiro por Cristóvão Monteiro e 
seus descendentes.34 

No final do século XVI e ao longo do XVII o mosteiro recebeu constantemente doações de 
pessoas influentes. Em março de 1625, João de Moura Fogaça, Capitão-mor, Ouvidor geral e 
lugar tenente da Condessa de Vimieiro, donatária da capitania de São Vicente, doou ao mos-
teiro terras em Parati.35 Sobre ele pesava suspeita de ser cristão-novo.36 Já Belchior Tavares 
exercia o oficio de tabelião e doou em 1612 duas léguas de terra perto do rio Guandu, para 
que o mosteiro montasse currais de gado.37 Diogo Martins Mourão, casado com Francisca 
de Serrão Toar e filho de um dos fundadores da cidade, doou em 1627 uma légua de terras 
em Marica.38 Antonio Pinto, um dos sete capitães de Campos dos Goitacazes e sua mulher, 
Margarida Baldes, doaram ao mosteiro, em 1646, metade de suas terras na região. Em 1653, 
o mosteiro já tinha condições de adquirir do mesmo Antonio Pinto, quatro sítios e oito no-
vilhos pelo valor de 250$000.39 Doações como as que fizeram Pedro Luis Ferreira, oficial da 
Câmara em 1599, provedor da Fazenda Real em 1619 e vereador em 1635. Pedro Ferreira 
doou ao mosteiro em 1622 terras em Parati, medindo cerca de “duzentas e tantas braças”.40 
Seu filho, João Ferreira, tornou-se monge beneditino em 1619,41 tendo como testemunhas 
em sua inquirição ninguém menos do que Salvador Correia de Sá e Aleixo Manuel, outro doa-
dor de terras ao mosteiro. As terras doadas por Pedro Ferreira foram vendidas pelo mosteiro 
nos ano de 1774 e 1779. Como se nota, os doadores pertenciam a determinadas elites e al-
guns eram representantes da governança. Assim era traçada uma rede em torno do cenóbio.

No mosteiro de São Bento, existia uma economia de troca envolvendo os ritos fúnebres 
e as doações dos grandes senhores, prática que remonta à Idade Média.42 Doavam-se terras e 
bens em troca de um “enterro decente” em local sagrado. Na igreja do mosteiro destacam-se 
duas sepulturas na nave, ambas com lajes brasonadas. Suas inscrições explicitam a prática 
de que falamos: “Sepultura da doadora Da. Vitoria de Sá – Falleceo aos 26 de agosto de 1667” 
e “Sepultura do doador Diogo de Brito de Lacerda e seus herdeiros”. A primeira, sobrinha de 
Estácio de Sá, foi responsável por doar ao mosteiro terras no limite do que hoje é o bairro de 
Jacarepaguá e o segundo, como se disse, é ninguém menos do que o responsável pela doação 
do terreno onde está o mosteiro. Seus túmulos perpétuos são retribuições do mosteiro por 
suas doações.

As escrituras de doações vinham com condições bem especificas a respeito dos enter-
ramentos dos “benfeitores”. Esméria Pereyra de Lemos, viúva de Domingos Ferreira Moniz, 
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doou para o mosteiro, em 1746, “terras na ponta de São Gonçalo com casas, barcos, negros e 
benfeitorias”. Porém, Esméria exigia que o mosteiro cuidasse de seu enterro, amortalhando-
a no hábito beneditino e dando-lhe sepultura em uma das capelas. Queria também várias 
missas de corpo presente e diversas para seus escolhidos intercessores divinos – as chagas 
de Cristo, Nossa Senhora e a Santíssima Trindade. Além disso, Esméria encomendava a re-
partição de 12$000 entre os pobres no dia de seu falecimento.43

Na América portuguesa, todos queriam ter um bom passamento.44 Claudia Rodrigues, 
pesquisando o processo de secularização da morte no Rio de Janeiro entre os séculos XVIII 
e XIX, apontou na freguesia do Santíssimo Sacramento altos índices no cumprimento das 
determinações eclesiásticas a respeito da morte. Segundo a historiadora, os indivíduos bus-
cavam os sacramentos, adotavam os ritos católicos e, sobretudo, testavam.45 

Os testamentos guardados no arquivo do mosteiro mostram as preocupações dos fiéis 
em organizar sua derradeira partida sob a égide do patriarca São Bento, entregando a res-
ponsabilidade do enterro aos especialistas no assunto: os monges. Em um dos mais antigos, 
datado em 1616, Francisco Jacome pede que os religiosos de São Bento “mandem amorta-
lhá-lo no hábito da dita ordem” e o “enterrem no dito mosteiro”.46 Às vezes, curiosas combi-
nações de devoções aconteciam. Antônio Pimentel, testando em 1711, pedia que seu corpo 
fosse sepultado na igreja de São Bento, na capela da Irmandade de Nossa Senhora do Pilar do 
qual era provedor, todavia queria ser amortalhado no “hábito de Santo Antônio”.47 Múltiplas 
devoções podiam garantir múltiplas proteções no além. Isto explica, em parte, a presença de 
diferentes intercessores nos testamentos.

Em sete de maio de 1744, Francisco Viegas Leitão, filho do Capitão Cristóvão de Lei-
tão, homem influente no Rio de Janeiro e irmão do beneditino frei Cristóvão de Cristo, 
dizia em seu testamento não querer muita pompa em seu enterro, por ser um grande 
pecador, mas, por isso mesmo, pedia que na igreja de São Bento rezassem por sua alma 
quatrocentas missas com responsos sobre sua sepultura e que não esquecessem de re-
zar cinqüenta missas pelas almas de seus escravos na freguesia de Iguassú.48 Exigia que 
seu corpo fosse sepultado na igreja do mosteiro, na capela de São Cristóvão, onde seus 
pais possuíam sepultura perpétua.

No que concerne a Portugal, o historiador Fernando Dores Costa considerou os mosteiros 
como uma forma consagrada de socialização dos custos e sustentação dos excedentes da no-
breza e da fidalguia, apontando que o ingresso nas ordens não tinha relação estrita com “for-
mas de sentimento religioso” ou “vocações”. Segundo ele, a entrada dos membros dessa camada 
da hierarquia social influiu no modelo de administração monástica que não tinha uma gestão 
patrimonial inovadora mas, sim, conservadora.49 A “existência de um conjunto de instituições 
eclesiásticas indispensáveis aos modelos de reprodução das casas nobiliárquicas” é apontada 
pelo historiador Nuno Gonçalo Monteiro como uma das características do Antigo Regime em 
Portugal.50 Ainda, segundo Margarida Durães, a carreira eclesiástica, através da entrada em mos-
teiros e conventos, configurou-se em uma excelente solução para a fidalguia portuguesa resolver 
o problema de colocação de seus secundogênitos.51 Ao que parece, buscou-se manter a tradição 
na América portuguesa. Podem-se estender as afirmações dos autores lusos para a compreensão 
do papel social do mosteiro na América portuguesa? Certamente o costume de enviar secun-



Temas Setecentistas

361

dogênitos para instituições religiosas funcionava perfeitamente, servindo como um importante 
componente na estratégia familiar para conservação e mesmo aumento do status.52

A reciprocidade existente entre doações para os mosteiros e a entrada dos secundogêni-
tos na Ordem pode ser melhor analisada em uma representação, de 1736, enviada pelos ofi-
ciais da câmara da Bahia ao secretário do Estado da Marinha e Ultramar. É perceptível uma 
forma de exclusão no interior do clero regular na América portuguesa que atingia, inclusive, 
aos “bem nascidos”. Identificando-se como “vassalos de vossa Majestade”, os oficiais da câ-
mara informam que, pela distância que estão do reino, são colocados sob muitas injustiças, 
sendo uma delas a seguinte:

“Hé notório que os mosteiros dos religiosos, que se acham neste Estado 
[Brasil] foram fabricados e dourados por nossos antepassados e ainda continu-
amente são favorecidos e sustentados com as esmolas e legados que mui fazem 
os moradores. Porém mais esquecidos e ingratos a tantos benefícios não cor-
respondem com os obséquios que por direito natural devem prestar a sua Re-
pública e benfeitores: principalmente os monges de São Bento cujos provinciais 
repugnam dar o hábito da sua Religião aos naturais do Brasil, dizendo o não 
podem fazer sem esclarecimento de seu Geral, existente nesse Reino, e ao fim 
é necessário aos pretendentes recorrer ao Geral por via de favores de parentes 
e amigos para conseguirem as licenças e nunca se fez sem alguma negociação 
pouca e maior escândalo”.53

O trecho é extremamente rico sobre as relações entre a sociedade e a Ordem. Em um 
primeiro momento, observa-se o discernimento dos reclamantes perante a situação, lem-
brando os favores prestados às ordens regulares em geral. Numa atitude peculiar de pedido 
de mercê, os reclamantes demonstravam sua insatisfação já que a reciprocidade na relação 
não estava sendo cumprida por parte dos religiosos. Porém, um dos pontos mais interessan-
tes neste trecho é a declaração explícita da recorrência aos laços parentais e de amizade com 
objetivo de alcançar favorecimento para iniciar uma carreira eclesiástica.54 Provavelmente, 
o documento foi escrito porque a estratégia, clara na reclamação, não estava funcionando, 
sendo necessária outra prática. 

A perpetuação do nome da família era um dos pontos fundamentais na lógica estamen-
tal da sociedade da América portuguesa. A perpetuação do ato de um benfeitor podia ser 
feita através de uma imagem: é isso que atestam os enormes quadros que enchem os corre-
dores da Santa Casa da Misericórdia do Rio de Janeiro, por exemplo. Porém o mais comum 
era, através de doações pias, os doadores conseguirem gravar seus nomes em mármores ou 
serem lembrados em missas solenes. A memória funerária era extremamente importante na 
fixação dos nomes de membros das elites. O historiador João José Reis sublinha esta prática 
como uma forma de distinção social, lembrando uma inscrição na antiga capela dos Jesuítas, 
em Salvador: “Sepultura do Governador Mem de Sá que faleceo aos 2 de março de 1572, 
insigne benfeitor deste collégio”.55 

O mesmo acontecia em outros mosteiros beneditinos da América portuguesa, como o de 
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Salvador, onde o Capitão Lourenço de Brito Correa, Fidalgo da Casa de Sua Majestade doou 
terras de Nossa Senhora das Graças, em 1628.56 No mesmo ano, para o mosteiro de Olinda, 
Jorge de Albuquerque Coelho, terceiro Capitão e Governador da capitania de Pernambuco, 
fez doações pias. O capitão justificava sua doação como um ato de retribuição pela ajuda 
divina nas atribulações que o levaram a ficar dependente de duas muletas pelo período de 
quatorze anos. Nas suas empreitadas constava a conquista da própria capitania, ter se salva-
do de um naufrágio e a “batalha que El Rey Dom Sebastião deu em África aos inimigos da fé”, 
onde, afirmou: “ficando estirado no campo, em que se deu a dita batalha, onde escapei mi-
lagrosamente”. Jorge de Albuquerque preocupava-se com a perpetuação do nome da família 

“E por memória de meu pai Duarte Coelho Pereira, primeiro capitão e go-
vernador que foi da dita capitania, e depois Jerônimo Duarte Coelho de Albu-
querque, segundo capitão, e governador e minhas hei por bem, que em lugar 
do foro que disponho das oito léguas, que lhes dou, obrigando-se os ditos reli-
giosos, a dizerem duas missas cada dia no primeiro mosteiro, que fizerem, uma 
pela alma do dito meu pai, e irmão, e os mais defuntos de minha obrigação...”57

No mosteiro do Rio de Janeiro foi apontado o caso de Victoria de Sá e Manuel Francisco 
Franco. Seus compromissos seriam revistos após o incêndio que destruiu parcialmente o 
mosteiro em 1732:

“Por ocasião daquela fatalidade e outros acidentes, a sagrada Congrega-
ção dos Cardeais, interpretes do Concilio de Trento, por decreto de 18 de julho 
de 1733, permitiu a redução das missas dos legados de D. Victoria de Sá, e de 
Manoel Fernandes Franco, pela falta de rendimento que tiveram os engenhos, 
por ocasião da mortandade que tiveram os engenhos, como pela contribuição 
imposta nos alugueis das casas de seis centos e dez mil cruzados, que se deram 
aos franceses na invasão da cidade, e em fim pelo acontecimento do incêndio 
referido”.58

Percebe-se que mesmo sessenta e seis anos depois de sua doação, Victoria de Sá tinha 
seu nome lembrado diariamente nas missas do mosteiro, além de sua campa tumular no 
corredor da igreja beneditina; e trinta e oito anos depois da doação de Manoel Fernandes 
Franco, seu nome também era ainda lembrado em momentos solenes. Manoel Fernandes 
ditou sua exigência: “Meu corpo será sepultado em o mosteiro de São Bento onde tenho 
minha sepultura e a mortalha no hábito da mesma religião e peço aos religiosos do dito mos-
teiro me façam aquelas honras a meu corpo e sufrágios a minha alma na forma que temos 
contratado por uma escritura de doação que fiz quando lhe dei meu engenho”.59 O dito en-
genho ficava na Ilha do Governador. Manoel Fernandes e sua esposa, Cecília de Siqueira não 
tiveram filhos. Cecília era filha de Baltazar Leitão e prima de Cristóvão Lopes Leitão o que a 
ligava ao filho deste, frei Cristóvão de Cristo, três vezes abade do mosteiro do Rio de Janeiro. 
Frei Cristóvão de Cristo, natural do Rio de Janeiro e filho de pais “nobres, ricos e virtuosos” 
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morreu, em 1716, com setenta e cinco anos de idade. O mosteiro recebeu da legítima de seus 
pais aproximadamente 5:700$000, uma quantia extraordinária, contando com um engenho 
de nome Moriquipari que foi vendido posteriormente.60 Outro monge que contribuiu de for-
ma generosa para o patrimônio do mosteiro foi frei Jacinto da Trindade, descendente dos 
“nobres do mais distintos da terra”. Professou no mosteiro do Rio de Janeiro, no ano de 1664. 
Tornou-se mestre de noviços e administrador das fazendas de Campos, Maricá e Vargem. O 
mosteiro recebeu seu espólio em 1721, que contava com terras em Maricá, chamadas Barras 
Vermelhas e um curral de gado em Campos dos Goitacazes.61

O fato dos compromissos de D. Victoria de Sá e de Manuel Fernandes serem reavaliados 
aponta para a proporcionalidade dos dons e contra-dons envolvidos na reciprocidade entre 
o mosteiro e seus “benfeitores”: pedia-se para diminuir o número de missas, pois havia di-
minuído o rendimento dos legados deixados.

Comentando a noção de reciprocidade na obra de Karl Polanyi, Georges Duby, historia-
dor que muito se dedicou ao monasticismo na Idade Média, lembrou que se deveria levar em 
consideração valores imateriais ao tratar das trocas. Duby referia-se “aos favores dos céus” 
que eram essenciais para homens que viviam da terra e que eram mediados, sobretudo, 
por monges.62 Aqui se pretendeu apontar que as relações do mosteiro com seus benfeito-
res, através das inúmeras doações, extrapolavam a conhecida “compra de um lugar no céu”, 
garantindo uma boa morte cristã ou os próprios “favores dos céus” em colheitas. Quando 
se trata de questões ligadas às doações é frutífero, para análise histórica, o uso de termos 
caros aos antropólogos e sociólogos, termos, como reciprocidade, dádiva, trocas e dons. As 
relações do mosteiro com seus benfeitores respeitavam a cadeia de obrigações (dar, receber, 
retribuir) essencial em uma economia da dádiva.63 Lógica que regia relações políticas, eco-
nômicas e sociais no Antigo Regime.

Antonil quando abordou a forma como o senhor de engenhos deveria tratar seus hós-
pedes, salientou que:

 
“dar esmolas, é dar a juro a Deus, que paga cento por um; mas, em pri-

meiro lugar, está pagar o que deve justiça e depois estender-se piamente as 
esmolas, conforme o cabedal e o rendimento dos anos. E, nesta parte, nunca se 
arrependerá o senhor de engenho de ser esmoler e aprenderão os filhos a imi-
tar o pai; e deixando-os inclinados às obras de misericórdia, os deixará muito 
rico, e com riquezas seguras”.64

Pode-se identificar no argumento do escritor jesuíta um tema cristão bem conhecido: 
“dai e vos será dado” (Luc. 6,38). Estranhamente pouco analisado por autores que trata-
ram da economia da dádiva, o mote bíblico é um convite ao fiel a participar de uma cadeia 
de obrigações. Essa reciprocidade também é constantemente lembrada em passagens do 
Antigo Testamento.65 Demonstrando fidelidade católica, os doadores de bens a instituições 
religiosas inseriam-se em uma lógica de dons e contra-dons.

Não se trata de negar a importância de crenças religiosas que envolviam doações para 
instituições eclesiásticas e que sobejam nos pedidos de proteções aos intercessores divinos 
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contidos em testamentos. Todavia, insistir somente no contra-dom além morte é reafirmar 
um tipo ideal construído principalmente por autores religiosos. Alguns pontos fundamen-
tais para o entendimento de mecanismos hierarquizantes na sociedade do Antigo Regime 
nos trópicos passam pela reciprocidade entre instituições religiosas e seus “benfeitores”: a 
garantia de um lugar economicamente sustentável para se enviar secundogênitos, a perpe-
tuação do nome da família e a sacralização da mesma.

Outras ordens religiosas também montaram patrimônios vultuosos graças a doações, 
sendo os jesuítas um exemplo clássico. Mas devemos lembrar que os inacianos constituíam 
uma ordem relativamente nova, apesar de poderosa. Já os beneditinos tinham tradições de 
mais de mil anos ligados a nobrezas e elites. O que queremos afirmar é que os doadores da 
ordem beneditina na América portuguesa ligavam-se a essa tradição extremamente antiga, 
remontando a atos do Conde D. Henrique, D. Teresa e D. Afonso Henriques, no século XII.

Apontamos que o grupo que primeiramente se ligou ao mosteiro do Rio de Janeiro, atra-
vés de inúmeras doações era formado pelas “principais famílias da terra”, figurando nomes 
como de Cristóvão Lopes Leitão, Aleixo Manuel, Domingos Machado, Manuel Fernandes 
Franco, João da Fonseca e Francisco Moura Fogaça, senhores de engenhos e de terras. Resta 
perguntar até que ponto o próprio mosteiro, uma “família espiritual”, também não passou 
a fazer parte da primeira elite senhorial da capitania, abrigando em seus muros os descen-
dentes dos conquistadores e dos senhores de engenho e possuindo bens bastante valiosos.
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