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O objetivo da monografia foi a análise de Sermões de autos-de-fé da Inquisição 

Portuguesa, visando compreender sua função naquela sociedade. Ao todo foram analisados 
oito Sermões, pregados entre 1612 e 1620.1 

A Inquisição Portuguesa tinha como principal função a manutenção e a coesão da 
ordem social e religiosa. Desde seu início, sua maior preocupação era o perigo herético, o 
qual era provocado “pelo inimigo da raça humana (Lúcifer)”2, conforme expressão na bula 
de instalação do Tribunal. As palavras presentes nos Sermões demonstravam, com 
veemência, uma reprovação de outros credos. 

Das palavras segue-se o sentido de formar imagens. Mas seria possível uma palavra 
criar uma imagem à expressão?  Aristóteles já definia essa possibilidade: “a imagem é 
igualmente uma metáfora”.3 A metáfora, assim, causa uma visibilidade ao ouvinte, pois 
“designa uma coisa com o nome de outra que tenha com ela uma relação de semelhança”.4 
As imagens aqui referidas, por sua vez, materializavam a força das palavras no púlpito 
inquisitorial: cegos, surdos e mancos foram as metáforas escolhidas para análise. São as 
mais recorrentes nas fontes e destinavam-se aos judaizantes – judeus que foram 
cristianizados e apostasiavam na fé, retornando ao antigo credo. 

Polêmica e controversa, a própria Inquisição tem uma imagem marcada que a 
define: é aquela das grandes fogueiras, das perseguições, da intolerância. Esta foi a palavra 
que perdurou pelo século XIX quando o assunto era o Santo Ofício. Em 31 de março 1821 
o então arcaico Tribunal era extinto de Portugal. O momento era outro. Não foi por meio 
de uma bula papal, mas sim por um decreto constitucional que o fim chegou. 

Curiosamente, naquele mesmo ano de 1821 uma obra de autor anônimo abriu 
espaço para questionamentos sobre a função e a herança do Santo Ofício em Portugal.5 A 
originalidade dessa obra em demonstrar o surgimento da Inquisição teria ecos em trabalhos 
ao longo do século XIX. O principal fator para a existência da Inquisição era a 
intolerância.  Autores6 desse mesmo período desenvolveram suas teses nessa mesma 
perspectiva traçando assim o perfil da Inquisição como cruel, injusta, desumana, fora de 
seu tempo – levando-se em consideração que sua criação ocorreu no auge do Humanismo – 
e repressiva. Era, todavia, o reflexo do medo de um possível retorno do Tribunal, envolto 

                                                            
1 As fontes estão contidas na coleção compilada por Diogo Barbosa Machado. Estão disponíveis no Centro 
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de mestrado apresentada ao programa de pós graduação em História pela Universidade Federal do Paraná, 
2001, p. 105. 
3 ARISTÓTELES. Arte Retórica e Arte Poética. Trad. Antônio Pinto de Carvalho. São Paulo: Difusão 
Européia do Livro, 1959. 
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de princípios próprios daquele século: o Liberalismo e mitos originários do período 
pombalino e depois interpretado por uma historiografia preocupada em buscar as razões do 
possível atraso de Portugal. 

O consenso sobre a intolerância passou a ser questionado no início do século XX, 
principalmente com João Lúcio de Azevedo.7 A perspectiva apresentada a seguir, então, 
enfatizava as vítimas e suas trajetórias. No Brasil, os estudos sobre o tema tomaram corpo 
a partir da década de 1960, explorando a importância dos cristãos-novos em terras 
brasileiras.8 Apesar da ênfase nas vítimas do Santo Ofício, essa fase historiográfica 
voltava-se às perspectivas da longa duração com certa ausência da subjetividade humana.  

A partir da década de 1970 a historiografia sofreu radicais transformações. A 
inovação foi o interesse pela subjetividade dos processados. Essa nova, e ainda atual, fase 
apoia-se, também, na antropologia. Por conseguinte, destaca-se uma necessidade de 
compreensão e não de julgamento sobre o Santo Ofício. Assim, é mais interessante saber a 
função do Santo Ofício na formação de Portugal Moderno.9 A intenção não é desconstruir 
a crueldade da Inquisição ou construir uma imagem benéfica, mas o cuidado de não 
remeter aos sujeitos históricos envolvidos no contexto o conhecimento que é próprio do 
momento de quem o escreve. 

Contudo, a historiografia não deu grande importância aos autos-de-fé. Em 1969, o 
historiador português António José Saraiva chamava a atenção para esse fato: “existem 
acerca deste gênero vários documentos publicados, que nos permitem reconstitui-lo, mas 
falta ainda estudar o seu significado sociológico”.10 Vinte e seis anos depois, o historiador 
português Francisco Bethencourt demonstrava que o debate ainda não era suficiente: “fato 
ainda mais interessante: existem poucos estudos científicos sobre o próprio rito [do auto-
de-fé] e seu lugar na sociedade da época”.11 De lá para os dias atuais, apenas um trabalho 
veio à luz, com a dissertação Autos de fé como espetáculos de massa, do historiador 
brasileiro Luiz Nazário.12 Para reconstituir o auto-de-fé, o autor utilizou fontes imagéticas, 
relatos de viajantes e documentos oficiais, porém nenhum sermão.  

O objeto desta pesquisa é parte dos “vários documentos publicados” destacado por 
Saraiva. É, também, um trabalho que insere os sermões como parte dos mecanismos de 
manutenção da Inquisição em solos português, alinhando-se, assim, à historiografia mais 
recente. Pretende, enfim, cobrir parte dessa lacuna historiográfica. 

Como, então, localizar os Sermões na sociedade portuguesa? Quais eram as funções 
dessas palavras para a cristandade lusa do início do século XVII?  Estas foram as 
problemáticas iniciais. Outras perguntas foram surgindo: por que o judaizante é o único 
citado, sendo que a Inquisição condenava também por outros crimes? Quais seriam as 
possíveis intenções ao definir os judaizantes como cegos, surdos e mancos? 

Para chegar às respostas foi preciso conhecer os dois grandes personagens desta 
história: Portugal e o cristão novo que judaizou. Portugal, além de bem centralizado desde 
fins da Idade Média, era também uma monarquia confessional. Consoante Jean 
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Delumeau,13 a Igreja Católica ao longo da baixa Idade Média ficou sitiada pelo medo da 
heresia, da peste, dos iconoclastas, do desconhecido de terras distantes. O judeu, por sua 
vez, passou a causar medo a partir das Cruzadas, tornando-se um corpo estranho em meio à 
cristandade. Perseguições, aversões, ódio: o judeu passou a ser o mal absoluto. Mas é 
preciso perguntar: Portugal era um nação sitiada? O judeu português era o mal absoluto? 

Em 30 de novembro de 1496, D. Manuel I assinou um contrato de núpcias com a 
jovem Isabel de Aragão. Enquanto o rei português via uma possibilidade de união entre as 
coroas de Portugal com Castela e Aragão, profundas transformações ocorreriam aos judeus 
lusos. Como condição de casamento, Isabel exigiu “que El Rei [D. Manuel] houvesse de 
fechar todos os hereges de seus reinos e senhorios antes que ela entrasse neles; e isto 
mesmo pediu ao tempo que se fizesse as promessas de casamento”.14 

Uma semana depois, em 05 de dezembro de 1496, um édito de expulsão dava dez 
meses para os judeus partirem de Portugal. D. Manuel garantia todas as facilidades de 
saída. Quem quisesse permanecer, devia dirigir-se a uma Igreja, receber a água batismal e 
tornar-se um cristão. Muitos daqueles judeus se viam outra vez desterrados: assim 
aconteceu em 1492, quando por ordem régia foram expulsos de Castela. Porém, a saída 
não foi efetiva. Temendo perder importantes somas, D. Manuel autorizou a conversão dos 
judeus. Nasciam, assim, os cristãos-novos em Portugal. 

D. Manuel planejou uma longa política de integração aos novos cristãos, com uma 
série de concessões para a melhor permanência deles. Contudo, a comunidade cristã velha 
não via seus novos irmãos da fé com bons olhos. Aumentou a partir daí o antijudaísmo: um 
sentimento que outrora era estranho em Portugal. O cristão-novo passou a ser o judaizante, 
o deicida, o blasfemador, o pertinaz, o obstinado, o covarde, o cego que precisava ser 
iluminado. Enquanto um judeu que fugia escrevia seu desespero:  
 

Quando cansarão meus males e fadigas,/minhas injúrias e ofensas,/minhas 
saudades e misérias,/as feridas n’alma e minhas mágoas, / as bem-aventuranças 
em sonhos, /as desventuras certas, os males presentes / e esperanças longas e tão 
cansadas?!/E quando terá paz tanta guerra/contra um fraco sujeito,/temor, 
suspeita, receios/de minhas entranhas?! / até quando gemerei, suspirarei,/matarei 
a sede/com as lágrimas de meus olhos?!15 

 
Ninguém mais e ninguém menos que Gil Vicente execrava o judeu:  
 

Conjuro-te, Belzebu, 
Pela cegueira hebraica, 
E pela malícia judaica, 
Com a qual alegras tu.16 

 
 Aliás, o próprio édito de expulsão de 1497 dava o tom sobre o judeu: “muito certos 
que os Judeus (...) obstinados no ódio da Nossa Santa Fé Católica de Cristo nosso Senhor, 
que por sua morte nos redimiu, tem cometido, e continuadamente contra ele cometem 
grandes males e blasfêmias nestes nossos Reinos”.17Criava-se, aos poucos, um ambiente 
de intensa aversão ao cristão-novo, o judeu disfarçado. Em 23 de maio de 1536, D. João 
III, conseguia a bula papal Cum ad Nihil Magis, estabelecendo, assim, a Inquisição em 
Portugal. 
                                                            
13 DELUMEAU, Jean. História do Medo no Ocidente. 1300-1800: uma cidade sitiada. Trad. Maria Lucia 
Machado. São Paulo: Companhia das Letras, 2009. 
14 TAVARES, Maria José Ferro. Judaísmo e Inquisição – Estudos. Lisboa: Editorial Presença, 1987, p. 29. 
15 USQUE, Samuel.  Consolação às tribulações de Israel. Edição de Ferrara. Vol. II. Lisboa: Fundação 
Calouste Gulbenkian, 1989 [1553], p. Aiiir-v. 
16 Apud TAVARES, Maria José Ferro. Judaísmo...op. cit., p. 75. 
17 Apud LIPINER, Elias. O tempo dos judeus: segundo as ordenações do reino. São Paulo: Nobel, p. 243. 



 Quatro anos após o estabelecimento ocorria o primeiro auto-de-fé. Era a cerimônia 
máxima de condenação aos acusados de crimes na fé. Seguia uma ritualística que se tornou 
característica: uma procissão, seguida de uma missa, finalizada com a leitura dos crimes 
dos réus. Os sentenciados à morte eram entregues ao braço secular e direcionados ao 
queimadero: lá eram erguidos em um tronco e ateava-se fogo. 
 Inicialmente o Sermão fazia parte da missa, entre o evangelho e a eucaristia, tendo 
uma curta duração. Aos poucos foi sendo desintegrado, tendo um espaço próprio logo após 
a missa. Data de 1612 o primeiro sermão impresso em Portugal. Para Francisco 
Bethencourt, isso demonstra duas transformações: primeiro a complexidade que a 
cerimônia vai adquirindo, atingindo o status de espetáculo; segundo, a necessidade de 
preservar a memória, através da impressão e publicação de parte de seus documentos como 
a lista dos réus a serem julgados.18 

Em consonância é preciso notar a importância que as pregações ganham a partir da 
segunda metade do século XVI. Fazia parte do programa da Contra Reforma revitalizar a 
igreja por meio das palavras. O Concílio de Trento, promovido entre 1545 e 1563, 
preocupou-se sobre a relevância do Evangelho: 

 
Porquanto não é menos necessária à República Cristã a pregação do Evangelho, 
do que a lição; (...) e todos os mais Prelados da Igreja estão obrigados a pregar 
por si mesmos o Evangelho de Jesus Cristo, não estando legitimamente 
impedidos. (...) E se algum desprezar o cumpri-lo, saiba que o espera um 
rigoroso castigo19 

 
O pregador, então, tinha uma importante função: “eles podiam também agitar, intimidar e 
incitar o público através de proposições cuidadosamente preparadas. Isso era possível com 
sermões para inspirar os ouvintes a amar e perdoar.”20 A intenção era provocar os 
sentimentos daqueles que ouviam, comovendo-os.21 Formulavam-se, assim, elementos 
para reviver o catolicismo romano. 

“Pois esta cegueira Judaica é uma peste, se andar por entre nós fingida, e encoberta 
e solapada: coitado de ti, Portugal”.22 “Até quando haveis de manquejar em duas partes? 
Quando haveis de acabar de ser ou bem Cristãos ou bem Judeus?”.23 “E como o seu mal é 
mal de orelhas, a mesma voluntária servidão digo de onde lhe veio a surdidão que ele 
próprio procurou”.24 Estas eram expressões comuns nos Sermões, sempre destinadas aos 
judaizantes, ao mal absoluto. Percebe-se, de imediato, uma aproximação das mesmas 
palavras utilizadas por Gil Vicente. Não era por acaso: o Sermão contribuía na manutenção 
da exclusão de seus elementos estranhos, marginalizando-os. 

                                                            
18 BETHENCOURT, Francisco. Op. cit., pp. 219-289. 
19 O Sacrossanto e ecumênico Concílio de Trento. Em latim e português. Lisboa, 1781, tomo I, p. 85. 
20 NORTON, Howard. An analysis of a sermon preached against the jews at the Portuguese Inquisition. In: 
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de 1612, fl. 20. 
24 SERMÃO DA FEE. Pregou o Frey Manoel de Lemos, Reytor do Collegio da Sanctissima Trindade de 
Coimbra; sua primeyra publicação da Santa Inquisição, que por principio de sua visita fez, o Muyto Illustre 
Senhor Sebastião de Mattos de Noronha, Inquisidor & Visitador Apostólico, na Cidade de Coimbra & todo 
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Como foi contada toda essa história? Partimos da definição de Jean Claude Schmitt: 
“uma sociedade se revela por inteiro no tratamento de suas margens.”25 O que os Sermões 
permite-nos conhecer é o seu judeu, aquele que representa o grande perigo à sociedade. A 
primeira evidência é ao nominar o cristão-novo enquanto judeu. Se o cristão novo era o 
grande perigo, designá-lo assim já era o suficiente para separá-lo do fiel cristão católico. 
Outra evidência é a direta identificação dos judaizantes a deficiências. É preciso, todavia, 
tomar cuidado para não correr no risco de cair numa explicação simplória, tomando a fonte 
como uma produtora da realidade. Da mesma forma que, segundo Carlo Ginzburg, “as 
respostas dos réus [durante a inquirição] não eram mais do que o eco das perguntas dos 
inquisidores”,26 as pregações nos sermões não eram mais do que a repetição ao ódio ao 
judeu, revitalizado e renovado a cada auto-de-fé. 

O que estava em jogo era muito mais que uma segregação religiosa. Era a defesa de 
uma identidade, era sentir-se católico, o povo escolhido de Deus para depositar seu filho 
Messias, pois 

 
existia, no topo, uma identidade da Respublica Christiana (...). Uma identidade 
que se manifestava positivamente no sentido de unidade da república de crentes, 
quotidianamente veiculada na liturgia, na pregação, na organização eclesial ou, 
mesmo, na ordem processual canônica, pois de todo o orbe católico se podia apelar 
para o papa. Negativamente, este sentimento de identidade promovia a recusa de 
tudo o que fosse estranho ou adverso à comunidade católica, desde os pagãos, ou 
infiéis, aos judeus ou aos hereges.27 
 

Cegos, surdos, mancos: eram ofensivas, eram direcionadas, eram parte da força do 
Sermão. Três pequenas palavras, uma imagem: a culpa dos judaizantes. Diante das 
palavras e de suas intenções cabem algumas hipóteses. 
 Em primeiro lugar, o significado do Sermão em Portugal Moderno. Ora, aquele 
momento exigia uma coesão em torno de uma religião, de um rei, de um sentimento. A 
Ordem e a Unidade eram dois princípios muito caros e uma possível quebra era 
expressamente temida. Dirigir a palavra e dar um sentido ao inimigo era uma das 
possibilidades de manter tudo sob controle e criar um ambiente de união e concórdia. 
 Em segundo lugar, a relevância da pregação na conjuntura do auto-de-fé. 
Compreende-se que as metáforas destacadas eram de fácil reconhecimento por dar uma 
visibilidade aos réus. São partes do corpo e indicam deficiências corriqueiras. Ao dizê-las 
demonstrava-se o quanto os judaizantes não eram fiéis ao catolicismo e isso era reprovável.  

Eram os Sermões, portanto, uma maneira de triunfar sobre o mal, uma garantia da 
coesão, a resposta à justiça para o público. Uma parte de um espetáculo que por muito 
tempo caracterizou Portugal, conforme narrativas e críticas. Eram os pulmões do Santo 
Ofício, que nas celebrações dos autos-de-fé enchiam-se para proferir palavras de 
contestação e repúdio. As metáforas destacadas tinham por função lançar uma imagem de 
seus inimigos, torná-los visíveis aos olhos de quem ouvia aquelas palavras. Não que os 
réus fossem, literalmente, cegos, surdos ou mancos. Não importava o erro, uma palavra 
valia mais que mil imagens. 
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