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A SAUDOSA MEMDRIA 

DE JY.IINHA QUERIDA JY.I.Â.E 

. gí{f4u:la cmuz vp~, Ó mf4ztf:a Q//~ãe, eu venho Wjte~Coda

-rJzente d~otl;ta-1- dorf4e voddo éunuelf.. etJée odce./o ck a?Jzot, /'=~

ta??zenée conz ?nmtf:ad tJauckzakd rJenvfr vWaó, e ?n;n&zd -tecot-

tlaçõ~ tlrmzjúe clolbzoóaó. 

Gt{cceúfae et#à fe?ttena tfemlicvnça dÓ nzeedo 7.eee· voó anze~· 

em v~dá, e dÓ =udo 7-cee voó ohoíei na motée, e ld dÓ 05'eo, 

onck vorJ oollooaiam a nzÚJeiÚ;oú/Úz ff!!/r/vt?za e 'voórJatJ. o~ 
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AO LEITOR 

Ainda uma vez o amor, que sempre dediquei ao estudo da 
bistoria palria, especialmente da Provincia onde vi pela primeira 
vez a luz do dia, aconselhou-me a empregar .as I! oras do meo 
descanço na traducção da presente obra. 

Publicada em Pariz no ilnno de 1614 est.a obra , ft·ucto bri-
lhante do inncgarel talento cto Yenerando Padre Claudio d'Ab-
beville, hoje éra rissima , c julgando-a unlil preciosidad e, ainda 
por isso mesrllo, não hesitei um só momento em lrnduzil-a e en-
tregai-a á publicidade. ' 

Escripta por um des mais ardentes e virtuosos Apostolos da 
Religião do Martyr do Golgotha , que j<lmais pisou terras do Ma-
ranhão, merece ser lida e apreciada por todos aquelles que, como 
eu, a mão 'o berço unta! ou a terra , que lhes olferece pacifica e 
amiga hospitalidade. 

Com taes pensamentos vou informar aos meos leito res o que 
sei relativamente á vida primitiva de tão virtuoso Sacerdote. 

Nasceo em Abbeville na segunda metade do secu lo XVI, c seos 
Paes deràm-lhe o nome de Firmino Foullon. (*) 

(•) 'l'el'naux Compnns escrcveo 1'o·utton nos Ar·chives des voyl!-
ges. 

., 
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ua fami:ia era muito religiosa, c nos seos exemplos sem du-
vida elle. seo irmão .:\Iarçal e ,ua irn1ã Claudia receberam a 
inspiração, que os rez esquecer as illusões do mundo e dedica-
rem--e ao seniço de Deos. 

O Padre Chmdio dei'.:ou o seculo e até o nome patronímico, e 
em H de Julho de 1601 insrrereo-se no catálogo dos primeiro~ 
Capuchinho~ d'lbbc\'ille, adoptaudo por sobrenome o da terra de 
seo nascimento. e ficando com elle conhecido Jesdc os claustros 
de sua Religião. ate hoje e para empre. 

O 5eo ardente zelo e piedosos esforços o acon~elbaram a edi-
ficar um Comento mais va~to para a sua Ordem monastica, e es-
cudado com a fe, que transforma a aridez em abundancia e a 
pobresa em opulencia, collocou a pedra fundamental para es a 
conslrucção em J7 de aaosto de 1606. 

Deo: abençuou tão .anta dedicação, cabiram por terra todo~ 
o_ ob5tarubs, e n ·es e mesmo anno a obra foi terminada e clfe 
eleito em recompen:a ju5la de suas fadigas, primeiro G rardião 
'e:se Conyeulo. 

irmã. imitando exemplo tão uotaYel fundou o Hospital 
dos Orphão i11l1o' 11oi,u,·. 

Amha- estas in~titlliçõc foram estabelecidas na terra em que 
na~ceram. 

E.~· e iedo5o e:tahclecimento altingio o seo maior grau de per-
ii:irão. e de prosperidade em 16 ~ 1. ""' 

• -~r Praron , auctor e uma obf'a mui estimavel, iolitulada-
Lt.~ hflmmc~ uJi e de rm-rtmdi sement d'Abbeville e publicada em 
1~3 ll5ll" largamente o:; caridosos actos desta Religiosa. 

ll t>hzmen ~ quando come~:a a e·creYI'I' sobre os feitos do Padre 
':.la dio elle euo\"ida o leitor a consulta! · obf'a, aiuda inedicta que 
com o:z - b o ti'ulo Hi'toit·e liltet·aire d,_ • illustrations d'Abbt>·il'<'. 

a 
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·Não 111e occuparei dos feitos glorios0s do Padre Claudio d'Ab-
heville nesta Provincia , pot:que não quero ante'cipar ao leitor.o 
prazer, que sem duvida sentirá ao lêr as paginas d'esse vene-
rando Sacerdote, que procurei trasladar para a Jingua portugueza 
com toda a fidelidade, vigor de ph rase, e sublim id~de de pensa-

. mento, com que elle as escreveo, fazend o os maiores esforç.os 
para tornar, minha traducção tão fi el quanto o permiúia a no~sa 
lingua. 

Vinte e tres annos foi a sna vida de Heligioso, e fe lizmente se 
escoaram todos os dias de tã0 preciosa cxistencia no serviço de 
Deos .. 

Deitado no regaço d<l Fé, e já 'em vida cercado de brilhante 
aureola de gloria, qnc Deos só concede aos seos escolhidos, en-
tregou st!a alma ao Crcador na cidade de .Ruão em 1616 . 

Alguns escriptores, ·e entre elles o erudito Mr. Prarond, mar-
cam o anuo de 1632 como o tenno de sua exisLcncia, porem o 
meo estimavel amigo o sabio Mr. Ferdinand Diniz, nome tão 
querido de todos os brazileiros como escriptor consciencioso, e 
que não póde ser ci tado senão com muita vene "ação. na carta, 
com que me ho nrou em 14 de novembro de 1873, enviando ou-
tra de Mr. Prarond em resposta a varias perguntas, que lhe 6z 
sobre a vida do Padre Claud io, asseverou-me que, para me dar 
informa~ões exactas1 examinou pessoalmente - na Bibliotheca na-
C'ional os poucos papeis, ali existentes, dos At·chivos dos Capltchi-
nhos, e colheo a cartesa de haver elle fal lecido em '1616 como 
vio no Catálogo dos obitos dos Rel,igiosos Capuchinhos no se-
cu/o XYIJ. 

Deo cau~a a este engano o ler-se no mesmo Catálogó sob n.• 
29:0tio, 2.• vol. em 4.•, haver morrido de peste em AmiL'ns o 
Padre Faubert d'Abbe,vi lle. 
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O pouco cuidado originou a ·confusão, d'ahi a duvida e 'a incer-
tesa hoje terminada graças aos esLudiosos esforços já citados. 

Alem da presente obra, cede maior irnportancia para este bello 
paiz>> na pbrase,conscienciosa de Mr. Ferdinand Diniz, informou-
me este me~mo' litlera~o que na 2.' parte tlos Archives des Voya-
ges, publicada por Ternaux Corppans, existem importantes doeu· 
mentos a respeito da Missão primitiva do Maranhão. 

Entre estes encontra-se um intitulado-Lettre d'u.n Pere Capu- · 
cin s'etant aêhemine en la flotte dressée so!tbf l'auctorité du Roy 
pm· le Sie1w de Razilly em feuve de JJ!aragnon et te1Tes a.djacen-
tes en l'lnde Occidentale, en l'aquelle est descripte l'a1Tivée eles 
Français au dit pays et l'accueil qu'on lem· y a (ait. Au nom de 
Notre Seigneur Jesus C!wist. Ecrite par le Reverend Pere Clau-
de d'Abbeville, P1·edicate1w Cctpztcin, estant de present en [Inde 
nouvelle appellée Maragnon, envoyée á son (1·àe pa·reillement ' · 
Capucin nommé frere ,~fartial d' Abbeville et a !tn sién autre frere 
nommé JJlonsieur Toullon. ;{ Pa.1·iz, chez Gil7es Blaisot, impri-
meur prJs la porte Sct'int JJfarçel 11'//JXJJ, avec-per·mission. Au 
nom de Notre .Seigneur Jesus Cfwist. 

Senti não encontrar aqui, nem em Pernambuco, Bahia e Rio 
de Janeiro esta obra, porque sem duvida eu a traduziria, e uni-
ria ao presente volume. 

Antes de depôr a penna o coração leva-me ainda a fazer algu-
mas revelações para em puhlieo dar os meos agradecimentos a·'"/' 
quem muito me auxiliou na realisação deste trabalho. 

Ao íllm. sr. dr. Antonio Hemiques Leal agradeço o exemplar 
-da presente obra, que me emprestou para traduzil-a. 

É muito rara, como ja disse, não encontrei-a nos vastos e curio-
sos mercados da Europa , qem mesmo não fazendo questão de 
preço. 
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Sem esse favor, eu por certo não poderia realisar o mco de-
sejo, qual o de espalhar pelo povo menos instruido o conheci-
mento da histori:~ primitiva do Maranhão. 

Foi esse pensamento, que me forçou a não satisfazer as louva-
veis intençõ.es do meo erudito amigo o sabio Historiador do Brazil, 
o incançavel e nunca assaz louvado snr . Conselheiro Francisco 
Adolpho de Warnhagen , hoje Visconde de Porto Seguro, quando 
em U de Janeiro do corrente anno, de Vienna · d'Anstria, me 
aconselhou que a 1·eimprimisse para fazel-a mais lida por maior 
numero de pessoas. 

Ao sabio francez, o illustrado Bibliotbecario da Bihliotheca de 
Santa Genoveva de Pariz, verdadeiro e sincero amigo dos bra-
zileiros, e Histori.adol' consciencioso, o venerando Mr. Ferdinand 
~iniz, auctor de tantas obras de notavel merito, tributo respei-
tosamente meos mui cordiaes agradecimentos pelo muito que me 

. ha 'an imado com sua constante, instructiva c nunca interrompida 
correspondencia desde que conheceo o meo Diccionario Disto-
rico e Geogmphico da P·ro-vincia do Afa.mnhão, e ainda mais 
pela exp_ontaneidade com que me mimoseou com apontamentos 
para a biographia do Padre Claudio, entregando-se á pesquisas 
sempre fatigantes em archivos, e até a escrever a Mr. J,lrarond. 

São finezas estas, que a alma sente , e o coração guarda com 
todo o cuidado, mas nem sempre a penna pódc traduzir bem, 
porque o que ha de mais sublime no coração do homem não póde 
ser escripto, como muito hem disse .Mr. de Lamartine. 

O illm . sr. dr. Aristides Augusto Coelho de Souza tendo noti-
cia destes trabalhos, e conhecendo o quanto são onerosas as des-
pesas lypographicas, nunca produzindo lucr~ algum especial-
mente á quem escreve obras litterarias, mormente historicas, 
propoz na ultima sessão da Assembléa Legislativa Provincial de 
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10'i2 ;i 1 'i3. qtte se au. iliasse esta pnblicação, e a da õbra do 
Hen~rendo Padr lvo d"E" reux com a quantia ·de ª':OOOSOOO de 
reis, mediante concur6o. 

)tHtse por unanimidade foi approvada esta nobre ideia de tão 
tli~tiurto illn~trado Representant e ela Província · pela palriotica 
,L:emblêa de que fazia pa rte. 

Em 3 de outubro de 1873 com a Presidencia da Província fiz o 
routraeto obrigando-me pela diminuta quantia de um conto. e 
tini hentos mil reis a publicar ambas as obras, dando ao gover-
n pro..-io ·ial _;>O exemplares de cada uma , não levando dinheiro 
nlgu n pc.Ja::: traducçõc · que me consumiram muitas e muitas 
l{ll es de aturado labor. 

omo se ,-~ não fui levado por ambição ou cubiça insacia\'el: 
tni ape11as al!enuar um pouco as muitas despesas, que sobre 
min1 pesam com estn c com n outra publicação, já no prélo. 

-, te contracto foi ma i um importante serviço , que á esta Pro-
,·inl'ia restou o ~eu ex-admi ni trador o justiceiro e incançarel 
,· . tlr. "ihino El idio arneiro. da Cunha. 

. reilem p i:> o referido ·r. dr. Aristides Augusto Coelho de 
' r ,a ~ ( " ~ -- )cputado~, que apoiaram a sua ideia , o meos 
~ , t im•nl s. cml.J ra não fo. e esse auxilio prestado a mim 

· I' i nnl ' · udirid~~:tlmente, e im áquelle que no concurso 
1 ' lnr nmt gell' ollt'rcresse á ProYincia, o que se deo commio-o. 

o ill n. ~r. tmnel Francisco Raimundo Corrêa de Faria. 
' nb tn.' lã Ye .::ndo lHl linn-ua indígena, devo muitos agrade-

~ ·m t • I· oon in de e promptidão. com que acolbendo meos 
:> ; trnbttlho de decifrar a sio-n ificação de mni-

,- d origem indigeua . que ·e encontram n'esta obra. 
·, I ~ 'll\ não er sido fe li z: quando lhe remetti para o 

• ,· · f\'.: u ~i , as p:1la' ra~ so sem a de.cripç~o da planta 
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ou dos animaes, (vide c.ap. XXXVIII á XLII) e por isso em bre-
ve elle .de posse do presente livro ampliará seu modesto, porem 
muito proveitoso e intelligente trabalho, e então eu o :JpresenLa-
rei em supplemento no fim da obra dn Padre Ivo d'E\neux, co-
mo luz n,ecessaria e indispensa vel. 

Aos rneos leitores, os conscienciosos, peço desculpa para algu-
mas faltas, que sem duvida hão-de encontrar, embora fossem esta 
obra c 'a que se segue revistas, de conformidade com o § 6. • do 
c.ontracto, por uma commissão composta dos cxm. sr. Senador 
Luiz Antonio Vieira da Silva e illms. srs. drs. Anton io dos San-
tos Jacintho e Joaquim da Costa Barradas, porque traductor e 
revisores são homens, e por tanto sugeitos á todas as fraquesas 
inhcrentes á especie hum?e~a. 

Consola-me a consciencia, c recompensa as minhas fadigas o 
pensamento de haver carregado mais um importante auxiliar de 
subido valor para o vasto Templo da IIi storia Patria, do qual vejo, 
e com profundo desgost~, tão arred ios tantos trabalhadores, aliás 
intelligentés, sem se lembrarem de ajudar aquelles que, embora 
fracos como eu , luctam e se dedicam com t?das as forças á este e 
outros empenhos de igual alcance, e as vez~s até criticando-os 
injusta e apaixonadamente,. sem a menor consciencia, confun-
dindo-se assim com essa turba de ociosos e ele ignorantes, que 
incapases de se dedicarem á uma occupação séria , cheios de in-
veja buscam, porem debalde, lançar por terra os traba lhos alheios 
sem se recordarem, qne assim como o elogio nunca deo vida ao 
que dere morrer, assim · tambem a critit:a nunca ha-cle matar o 
que deve vi ver , segundo o juizo por demais auctorisado do Vis-
conde de Chateaubriand. 

S. Luiz do ~Iaranhão 12 de julho de 1874. 
Dn. CEzAR AvorsTo MARQUES. 
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PREFACIO. 

ó altitudo divitiarum sapient.ice, et scienlire Dei: quam 
incomprehensibilia sunt judicia ej~s, et invesr.igabiles vire 
ejus! oh! mblimidade das riquezas da sabedoria e sciencia 
de Deos: quanto são incomprehensiveiB seos juizos, e im-
prescruta v eis os seufl desígnios! 

Quem 'não admirará, quem não louvará, quem não glori-
ficará a sabedoria do Creador? Quem _não se extasiará con-
siderando a certesa elos seos juizos, e não derramará muitas 
lagl'imas meditando na sua doei!; divina P. paternal provi-
dencia, com que 'rege e governa suas creaturas, dando~lhes 
meios mais que bastantes para guiai-as, e quasi impellil-as, 
ou . antes dispol-as e attrahil-as docemente ao fim para que 
foram creadas? 

Si tantos philosophos christãos 'tem ficado admirados na 
mclagação curiosa dos segredos da naturesa, e da sua boa 
ordem, qúe reconhecem, embora ignorem a causa pr~mitivh 
!.los seos effeitos, e o pl'incipal motor de :mas admiraveis mo-
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las, o que não acontecerá aos philosophos christãu;;, q~e não 
côntempl~o só os objectos, e sim por meio ela luz ela fé vão · 
alem do que o espírito llumano, a não ser angeÍico, póde 
comprehender aprofundando os irnpenetraveis desígnios elo 
Altíssimo, e pas·ando por cima da fraqu eza da natureza, di-
ante da in unita grandeza da Mages tacle Divio.a? l"lcão (como 
que por mui temerarios) ofi'uscaclos e e:;rnagados com a sua 
gloria: quando não confnndidos, são for ç.aclos a admirar o 
que a debil agudeza de seo:> c:>piritos não ,poderia penetrar 
dizendo com o propheta :.:____qua.m mar;ni(icata s~ont opem ttw 
T>omini. Psal. Ne, nimis p1·o{~mda (i:bcla, sunt cogita.tíones 
tni! Ó Senhor, quam grandes são vossa~ obras. Ah! quam 
profundos são vossos pensamentos; são os ahysmos, e tor-
rentes, que ninguern pode penetrar! 

Quem jamais entrou no occeano elos juizos incomprehen-
Hi veis deste grande Deos para achar o,u procurar a razão de 
.~eos divinos conselhos, sem perder logo a terra de vista, e 
sem nadar rw largo seio el es te mar sem fundo c sem praias? 

Quem exp licará a razão porque tendo sido offendido por 
:·.Pedro e Judas, Elle escolhesse aquelle e repellisss este? 

Dois homens estão pendurados no patíbulo· da Cruz, con-
junctamente com Jesus Cllristo, nosso Salvador, e ambo'l são 
ladrões: a um, que se convert r~ o por sua divina graça , pro-
metteo sua gloria, e aó outro deixou na obstinação. 

Quem potlerá dizer a razão d'isto? 
fgual segredo involve o es tado elo pobre povo elo Mara-

nhão e suas circumvisinhanças. · 
Si pergunlarcles a razão, porque a M:agestade Divina não 

os esclareceo com a luz da Fé, quando começou a brilhar 
no mundo o verdadeiro Sól ela Justiça, nosso Salvador, como 
aconteceo em França, na Italia e na Hespanha, não eonsen-
Lindo que lautas e l.ant.as almas, depois rl e não sei quant.os 
annos, cl e.sce.ssem d e~graçaclamente aos· infernos-porque foi 
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de sufl · vontarle, que n'esses ulLimos tempos llles pr·egasse 
o seo Santo Eva.ngelho quem lh e aprouve escolher e en· 
viar então, e não no principio da Lei da Graça, a unica res-
pnsta a dar-vos era-siwti Domino plac·IJ.,it ita (àctum 'est 
<<fez-se cumo Deps quiz.>> 

A vista cl'isto convem qu e desappareça todo o juizo, e qu r 
í>mmudeça torla a lingoa humana a não ser para louvar e 
abençôar o nom e cl! Aquellc, que por sua di vi na providencia, 
escolheo os meios e a occasião, no que tinha pensado desde 
a eternidade, para o cumprimento de suas promessas . 

Havia Oeos prom~ttido por intermcdio de seos prophetas, 
e especialmente por seo Filho querido, que não cbegaria a 
consunHna9ão elos seculos antes ~e ser prégado por toda a 
parte seo Santo Evange lho. P·rwdiwbit1-w hoc E1Jangeli'Lbm 
1·egni -in universo oTbe in testÍIInonium ornnib~bs gentíbus) 
et tunc vcnit cons·unJ.ma.tio. 

«Este Evangell1o clu reino, diz Nosso Senl~or, será préga-
Llo ao mundo, sendo testemunhas todas as nações; e en tão 
virá a consumrnação.>> 

O mesmo promette e assevera em S. Marcos, '13. cc Cón-
vem primeirameqte ser prégado o Evangelho (disse elle) em 
todas as nações .)) In omnes gentes p1·imu·;n -opoTtet pnedi-
ca.?·i Evangelium. É uma necessiclad e-opo?·tel. 

Disse e asseverou-nos . osso Senhor ser prégado seo. Evan-
t;elbo antes da consummaÇão elo mundo in omnes gentes, á 
tod os os povos, a todas as gentes, e a todos os paize,s, e 
ilhas habitadas no mar e na terra, aquem e alem da linha 
cquinoccial. 

Não é isto o que nos ensina a Aguia dos Evangelistas sob 
a bella forma des te anjo rnysterioso, descido elo céo? 

'l'inha es te anjo, clis;;e elle, dois pés co;no colunÍnas rlP. 
t'lig' tJ , um so bre o mar e outro soJJre a terra , e co 111 um li-
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vro aberto na mão dava gritos semelhantes aos rÚgidos de 
um leão. 

Que anjo seria este a não ser o anjo dó Testamento, o 
anjo db grande conselho, nosso Salvador, Jesus Cbristo, que 
desceo do Ceo, e por nosso amor revestia-se da nuvem da 
nossa humanidade, trazendo na fronte o bello Ids da sua 
Mizericordia, signal de paz e de re,conciliação: seos pés em 
forma de columna de fogo, um sobre o mar e outro sobre 
a terra representãõ o reinado da sua Ig1:eja, reinado de fogo 
de amor, columna certa da verdade, que deve estender-se 
tanto sobre o mar como sobre as ilhas maritfmas, e a terra. 

Este anjo se fará ouvir em toda a parte antes do fim do 
mundo, gritará como um leão que ruge, e fará ribomba!· a 
voz de seus trovões, que são os prégadores, por toda a parLe, 
afim de ser seo Santo Evangelho, representado pelo üvro 
aberto, que traz na mão, visto e entendido por todos os po-
vos, em todas as lingoas e nações debaixo do ceo. 

Acabado isto, jura e protesta pelo Deos vivo, que não ha-
verá mais penitencia para os prégadores pois o mundo fin-
dou. Jurav'it per V'iventem in secula seculO?'U?n, qwi~ tem-
pus non e1·it amplius. 

Mas sendo o Nosso Salvador um cordeiro sem macula, 
como diz Isaías, e que se deixou arr~star ao supplicio da 
Cruz sem proferir uma só palavra, ,porque esta Aguia dos 
próphetas compara sua voz antes ao rugido d'um leão, do 
que ao balido d'um cordeiro, quando diz, que no fim do 
mundo elle gritará, e se fará ouvir como um leão, que 
ruge? H a por certo aqui mysterio. 

Dizem os naturalistas, que quando nascem os JeõPsinhos 
dotmem por tres dias e tão ' profun~lamente, que parecem 
mortos, o que observado pelo leão, que os gerou, principia 
a gritar, e a fazer tudo tremer com seus rugidos, e assim 
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sao despel;tados e deste facto provem o dizer-se, que o leão 
com suá voz resuscita seos filhos. 

As almas escolhidas e predestinadas são os leõesinbos, 
filhos do grande Deos, pelas escripturas santas tantas vezes 
chamado leão, ou comparado com elle. 

Pobres lcõesinlws! que desgraça vos aconteceo, que ape-
nas nascidos-morreis, e vindos á este mundo sois privados 
da vida da graça? 

É verçlade ser esta desgrf/.ça commum a todos em quanto 
somos filhos da ira desd'e nosso nascimento, e morremos 
desde o primeiro instante da creação de nossas almas nestes 
pequenos corpos organisados no Yentre ela mãe, visto ter-
mos todos peccado com Adão . 

Si se tracta àos adultos, e dos que já tocaram á idade 
da descripção, ob! não é certo, que mais de tres partes do , 
mundo morrerão na alma, privados da vida da graça? Uns 
por heresia, outros por idolatria, estes por infidelidade, 
aquelles por paganismo, e atrevo-me a dizer, que quasi 
todos em peccado mortal. 

Quando approuver ·ao verdadeiro Leão da Tribu de Judá 
fazer- ouvir sua voz a estas pobres almas pela bocca de 
seus prégaclores, que ecbôa em seus ouvidos como o rugido 
ele um Leão, immediatamente a' almas escolhidas e predis-
tinadas, como os leõesinhos, despertarão do profundo somno 
do peccado, ela heresia, da infidelidade e do paganismo, 
resuscitando da morte 'do peccado para a vida da graça, 
dispondo-se a acompanhar o granue Deus, que por sua infi-
nita bondade dignou-se chamai-os. 

Muito tempo antes foi isto dito pelo Propheta Oseas, ' . quando prevendo a conversão elos habitantes elas ilhas ma-
ritimas, e de alem-mar, assim se exprimia : Post Domin1Mn 
ctmb1btab1vnt, quasi Leo •J'ugiet, quMt ipse ·rugiet1 et fonÍLi-
dctbtmt (itii- maris, et avolabunt qtbasi avis ex /Egypto, ct 
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quusi. t;olwn0a de teTra :4ssyrionLin: et r:ullocubú aos in 
domibus suis, diaii Domi.nus: <<Caminharão após o Senhor, 
que gritará ·e rugira como um Leão, porque ell e mesrno ru-
girá: aLerrar-se·hão· os filhos do mar, e fugirão do EgypLo 
como fazem as aves, e as pombas _çla terra dos Assyri()s, e 
eu os pôrei em sua casa, disse o Senhor. » . 

Diz o padre São Jeronyrno, que todos os expo~iLorcs ca-
Liloiicos e hebreus entendem , que P.Sta prophecia ela pré-
ga~:ão elo Evangelllo devia se r fe ita por Lodo u muncll) , c 
principalmente antes elo d·ia de juizo. 

N'esses uJtimos dias es Le grande Leão ela Tribu ele Jud i1, 
nosso Salvador, Je:ms-Christ.o, ru girá pela bocca elos seus 
prégadores, se fara ouvir por todo o mundo, e então os-fi-
lhos elo mar, isto é, os habitantes além do mar e pas ilhaii 
ma r•itimas se rspanlarão e aterrarão com a voz deste grande 
Leão, e por meio da préd ica elo l~vangelho ::>e conve rterão 
~l. fé. ~ 

Assim coru J iJ.I guus pa:;saros do Egypto e as pombas elo,; 
Assy rios Yinbão anoualmentc, em certa epocba, á .terra da 
promissão, assim como as andorinhas, na primavéra partem 
de terras ltinginquas parH a França em busca de calor, assim 
lambem es tes Olhos do ma1·, aterrado:; pela voz do verda-
deiro Leão, e convertidos pela prédica do Evangelho, deixam 
o paganismo e as trevas ele sua infidelidade, e contrictos 
virão .reconhecer a verdad eira Igreja para n'ella receberem 
o IJaptismo , e participarem do verdad eiro calor cl''este veri-
dic(l sol de Justiça, nosso Senhor. 

~ão vécles ago ta o cumprimento d'esta promessa? 
Conhecendo Deus, que e6tamos na vespera cl'esse dia, tão 

llorrivel como aterrador, elo s~tu juizo; desejándo reunir 
tod os os se us escolhido~, como o Leão, que rllge, fez ult.i-
rnarnente ouv_ir sua voz até ás ilhas marítim as das lnLlia,;; 
oceiclentaes aterrando ele, tal t'óm1a os lndios, Cmúbaes e 
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Antropophagus. que agora ved es c . .oses clcsgra~:adus fillHJs 
do mar abirem da gentilidade como os passaras do Ji:gypto: 
abandonarem o paganismo como as pombas a terra dos .A:·-
syrios, para 'eguircm o grande Deus, oaminbarem após o 
Senbor, que os chama, a refugiarem-:;:e na terra da pro-
mis:>ão, da Igreja Catbolica, Apostolica, Rom:tna. 

A paraphrase chaldaica ilxplica esta prophecia da con-
. versão das India:; occidenLaes por es t~ fórma : Post cult,um 

Domini ambulabunt, et verlmm e)1bS sic1vt Leo erit q·ui 
r·ugif., statim enirn M· nvgiet, congregaú!vntu1· ertblos ab 
OccLdente, sicut avísí quce aperlé venit,. sic uenienl qui in 
exili·um acti fuernvnt in tm-rwrb !Egypli, et sicut col'lvn1ba1 

quce Tevertillur acl columbw·e suum, siClbt ·redib~bnt q1.á 
deportati Slvnt in te·rmm Ass?f!r. ccCaminharão após o culto 
e servi·ço do Serrhor, sua palavra S9rá como a voz do Leão, 
que ruge, e logo que rugir os banido· e exilados se irãu 
reunindo no OccidenLe, como o passai'o quf.. se vê voar, c 
assim virão os desterrados no Egypto, c os banidos na terra 
de A;:;sm regressarão como a pomba quando se recolhe a 
seu pombal.» 

Na verdade, é admiravel este discurso! Quem são, di-
zei-me, esses banidos e exilados no Occidente a não serem 
esses desgraçados Indios- T·tqJinambâs-cla Ilba úo Mara-
nhão e suas circumvisinbanças? 

Desejando elles evitar a. crueldad e e tyrannia de seus 
inimigos vêem-se forçados a abandonar a paLria, ou a terra 
onde nasceram para se refugiarem nas ilhas mariLirna , e 
na,; proximidades do mar, onde agora habitam. 

Sãu estes pobres desterrad os no Egypto do pagani:!mo, e 
no Assur da infidelidade, que apenas ou virão a voz- tre-
menda cl'este divino Leão, começarão a caminhar apó:; o 
culto e serviço do Senhor, · recolhendo-se como o::; pas~aru.< 
á :Seus ninhos, e as pombas á seus pombae:::. 
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Oh! pombinhas, quanto sois amaveis e luuvaveis ~ Sim, 
são estas lindas pombas sem fél, pombas de doçura, d'e sim-
plicidade e de obedie'ncia, que sendo con\'idadas pela voz 
do celeste esposo dos canticos, vem procurar esta pedra 
angular·, meu Salvador, Jesus-Chri'sto, para se aninhar nos 
póros de suas divinas chagas: pombas, que voando até hoje 
sobre as agoas do diluvio da g2nU!idade ·e do paganismo, 
não podendo achar poiso, vem agora docil e humildemente 
pedir a graça de serem recolhidas na Arca mística da Igreja 
Catholica, ApostoHca, Homana, aam de evitarem o diluviu • 
universal da comdemnação eterna, visto não haver salva-
ção fóra da Arca. 

Quem será, porém, o Noé. que dará a mão a estas pom-
binhas, e abrirá a porta d'esta Arca para recolhel-as e abri-
gal-as do naufragio? 

Oh! França, és tu, qual outro Noé a que se dirigem, 
como filha mais velha da Igreja, rogando-te com joelhos em 
terra e lagri•nas nos olhos, como verás no frontespicio deste 
livro 1, que lhes abras as portas, e lhes dês a mão para se 
recolberem á Arca I 

Oh! filha mais· velha da Igreja, sol dos reinos, nor dos 
povos do universo, não te compadecerás d'essas infelizes 
almas prostradas a teus pés, que te pedem misericordia, e 
desejam salvar-se por teu intermedio? 

Não ouves os piados d'essas pombinhas, que choram e ge-
mem, supplicando-te doei!, humilde, e amorosamente, . que 
lhes abras a por·ta ? Ape1·i mihi soror mea, apwri mihi so-
?'O·r mea. 

1 .l~o frontesprcio d'esta obra em francez ha U!na gravura nítida. 
e mmto .bem desenha~a, tendo no centro o seu titulo: é allegorica 
a este facto, que aqm se tracta; por falta de gravadores não a 
reproduzimos. 



IX 

Ol1 ! voz amorosa ! A h ! franr.a, nossa irmã mais velba • ; ' • 1 

abri-nos, se quizcrde:;, a porta, clae-nos a mão para entrar-
mos na lgt·eja, e livrae-nos do dilU\'io da comclemnaçãu 
eterna. 

I 
I 

Diz Rabbi Judas, que a palavra-HEBR:rw-signillca ge-
11nula. ApeTi mihi gem,elh~ mea., «abri, minha irmã gemea. >> 
1 Cl1amamos a uma cousa gemw LJUanclo é dupla, como 
\dois filhos de um mesino parto, quer Yivào ou não? 
\' Genit1·ix pcwt·us enixc~ gemellos. 

1 
\ Diz Platão no ·Livro elos Convivas, qu e os primeiros bo-
rnens foram gemeo:;, e scparaLlps depoi s quando Pandora 
cl .scobrio o pomo da desgraç;a. 

\ Par~ce quererem dizer o mesmo ,-os no~so.s lnclios Tupi-
n~muas, quando çontam, e eu ouv1 dos ma1s velhos, que 
antes do cliluvio era urna e unica a sua nação e a nossa , 
que todos descendemos do mesrnv pac , sendo ellcs os mais 

' velhos, e nós os mais moços . 
.Depois do t1iluvio, continuam elle:;, separamo-nos, nós ft-

camos os mais velhos, e elles os mais moços, porque seo 
pae não quiz receber a espada do Proph eta, que Deo~ lhe 
enviára: Isto está perto da verdade. 

Se considerarmos ser todos filhos cl 'este grande Deos, nas-
cidos na me-sma · occasião , elo mesmo ventre ele sua eterna 
predistinaÇão, porque não direi serem Lodos os .escolhidos-
gemeos, unidos, e conjuntos em · Deo;;: pelo nó gon.lio e laço:;· · 
indissoluveis elo amor e ela eariclal1e ? 

Foi isto mnito Lem reconhecid.o pela casta Esposa dos . 
Canticos) q.ue batendo na porta da Igreja na pessoa elas in-
felizes almas dos pobres selvagens, porem escolhidas e pre-
distinaclas, disse fali ando á França :-Aperi m ihi gemella 
n~·ec~. «Abri-me, minha irmã gemea.>> Dict,wn est geme/la, · 
m ea, (diz Rabbi Judas) qt~oniam sic'l.&t h't&j-t&s mocli gemellis 
oontingit, ·l&t si aliqwicl senserÚ c01ptbs alterius, m ox so-

2 
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cúbs ejus. ttb rbettb?'. <<Ella a cl\ama sua irmã geméa pa ra 
mostrú, que sente como propria sua dor e affiição; como 
acontece a duas irmans gemeas, cuja ex,istencia parece uma 

' só, pois quando uma auoece, a outra sente o mesmo.» 
ó Fra,nça, tu que tiveste a felicidade de ser a filha mais 

velha da Igreja, si como irmã gemea dG::<ta nova França 
equinoccial, ainda que selvagem c pagao ~gora; porem es-
colhida e predestinada para o ceo em· tempo pt·oprio, es tás 
unida a ella pelos laços do amor e da cúidacle, como fizes tu 
com os outros reinós e nações catbolicas, porque não sen-
tirás a dôr, que a opprime no seo tão longo captiveiro elo/ 
paganismo? . 

Pot<que não te condoeras das feridas mortaes, feitas . pel 
diabo em almas t.ão infe,lizP.s? 

Porque não terás pena d'estas pombinhas, que, para ev-
tarem o diluvio da condemnação eterná,; te pedem amoro-
samente e com lagrimas nos olhos, que lhe abras a pot,ta 
da Arca ela Igreja, e que lhes dês a mão para entrarem . 

• Aper.i mihi gemelta mea. Que? IYunquüt conjtmgere vc6-
. lebis micmues steltas N eiddas ? Disse Job . ó França Lu que 

és tão poderosa, oão terás poder de reunir as estrel1as lu-
zentes, chamadas Pleiadas? 

Dizem os astrologos :serem as Pl ei~d as as sete .estrellas do 
Ceo, divididas e sepa l'adas, porem muito visinhas, e calca-
d.as sob os joelhos do Touro, entre os quaes estão situadas. 

Dizem outros, rltlC são as filhas de Atlas, que se consu-
miram em chorar muito, e afinal se afogaram 'por causa da 
morte de seo irmii.o Hijas, mordido por um javali. 

Estas pobres almas índias, eleitas e preclestinaJas, não 
são bellas es trellas capazes ela luz da gloria? 

Estrellas? a h t separadas ele Deos, arredadas do ceo, pri-
vadas, pelo peccado, da luz da graça, Pleiadas calcadas pe-
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lo~ jue!ho:> ria 1nüclclitlade e do pagani~mu deste Tuun1 in-
fernal; que ' é o diabo, que as captivou. 

Sim, são as filhas rlcste grande Atlas, que é Deus yut.: 
sustenta o ceo com as espadoas da sua omuipotencia: são 
essa~ moças, que se consumiram por tanto chorar, c se 
submergiram nas agoas da tristeza e da affiicção pela ~erda 
constante de seos irmãos pagãos, mordidos peJo diabo, que , 
quàl outro javali, màta-os, todos os dias, e precipita-os no 
fundo elos infernos. 

ó filha mai:> velha da Igreja. Ntbncqwict conj~mgen3 w -
tebü noicantês stellas P(eiaclas? Não és Lu tão pod erosa para 
salvar es~ias infelizes almas ela desgraça e desse precipício ? 
. Não terás poder para livrartls essa Pleiada do cluro capLi-

veiro e da escravidão, em que até hoje as tem conservarlú 
esse Touro? 

Não poderás unir essas beiJas esLrellas ao verdadeiro Sol 
da Justiça, que é Deos, por meio ele uma fé viva, de uma 
plena esperança, de uma perfeita caridade, por um sq ba-
ptismo, pelo conhecimento de um só Senhor, que é Jesus 
Clu·islo, e de seo vigario na terra, unico soberano pontifice1 

senhor e pae de todos, afim de um dia partilhar, como tu, 
dessa luz de gloria? 

' És rq , na verdade; a unica, tru e sobre to~la:; as outras 
tens o poder, se qeizercles, de as encorporar nes~e . corpo 

místico da verdadeira Igreja, e ele guªnlal-af: na Arca fóra 
da qual não lia salVação. · 

És Lu Lambem a quem - ellas para es te fim se clil"igem , 
como filha mai::; velba ela Igreja, querendo receber a Fé, à 
Lei, e o Bapti~mo somente ele ti, a quem Deos, nes~es ulti-
mas tempos, concecleo t.al honra e mérito, rcservantlo para 
si apenas a gloria. 

6 esplencli'do, 'i li usLre, e magnífico reiuaclu sobre Lodos os 
outros da terra; regosija-te venuo Lres lyrjos , soll o reinado 
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do rei Luiz XIII e da rainha regente , sua mãe, mais agrada-
vais a Jesus Cllristo, entre essas nações selvagens e bárba-
ras, e que essas almas de canibaes, antropoph~6gos, deixan-
do as trevas e as sombras ela morte, da _infidelidade, da in-
civi lidade, e da cleshumaniclade em que se acham até hoje, 
venham agora á teos pé:> prostradas pedir misericordia, a~ra
bidas pela. doçura e suavidade ele suas leis . 

Levanta' os olhos, e olha em redor el e ti. 
Todas essas nações comparecem diante de Li, representa-

das por seus filhos, que te reconhecem e te prestam home-
. nagem em nome de seos semelhantes, como· se vê repre-
sentado no frontespicio desta obra. 1 

São estag provas, que Deos, n'estes ultimas tempos, re-
servou para te dar como herança: vivo ego (dicit D01ninus) 
(j~bÍa omnib16S his vel1~t ornamento vestie?·es, et circ;u,mdc6bÍS 
tíbi eos quasi sponsa. ((J m:o-te por mim mesmo, que estou 
vivo, (disse o grande Deos), que serás revBsLiclo c0mo se 
fosse um helio ornamento, ele todos estes povo·s e nações: 
assim como o ornato ela Igreja é a mulLiclão clo3 crentes, e 
o do~ santos prégadores são as pedras preciosas, que elles 
convertem em almas crentes, como disse o apostolo escre-
vendo a alguns elos seos convertidos-meus que?·idos ú·-
mc"ios, sois minha aleg1·ia e minha corôc6-e-aos outros-
vós sois nossa glorin e nossc~ c6leg1"ia-assim Lambem, 6. 
França, serás enfeitada com o riquíssimo ornamento ela glo-
ria, tecido com muitas pedras preciosas, e semeiaclo ele tan-
tas joias de tão alto valor, quantas são a~ almas aclquericlas 
para Jesus Christo: Omnibt~s his vel1bt onwmento vestie·ris 
et circumdabi~ tibi eos quase sponsa. 

Assim como a esposa cerca seo pescoço de perolas, de 
cadeias de ouro, e de collares, assim tambem, ó filha mais 

1 Vide nota anterior . 
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velha da Igreja, queí'ida esposa do grande Rei Celeste, te 
cercúão todas estas almas convertidas, encorporar-se-hão a 
Li, que ha-de acloptal-as como teos filhos, e defendel-as 
como teos verdadeiros subditos para tua maior honra e rrie-
riLo, e para gloria ele teo Esposo Jesus Christo. 

Se te admiras vendo-te enrequecida com tanta l~onra e 
gloria, sendo sempre estéril, não tendo ainda convertido 
povo algum á fé, dizendo em teo coração com o Propbeta 
Izaias:-Quis gemât mihi istos? ego sti?'ilis, et nó11 pa-
?'iens? ego destituta et sola? «Quem me fez tão fecunda, 
sendo eu tão esLeril? Quem me deo tantos filhos, tantos 
povos, e nações, e'u que era só, e que me· contentava com 
o meo unico reino? Fez-se isto por minha virtude? Foi só-
mente meo poder, que operou 'tal maravilha?,, 

Escuta o que disse o grande Deos: Ecce levabo acl gentes 
mcm·11t1n meam, et ad populos exaliabo signum meun'lt. Le-
vantarei minhas mãos para os gentio ~, disse Deos, dando-
lhe minhas graças, e fazendo obras sobre-naLura~s -por meio 
ele meos serviços, qu e mandarei para convertel-os á fé, os 
qiJ acs hão-de erguer / o meo signal, e plantar me~ estandarte 
da Cruz entre os po vos, e elles carregarão nos braços· teos 
filhos, e nos hombros tuas filhas, et aff'rm~ent filias filhOS in 
ulnis, et filias tuas .\~b?Jê?' htbmm·os 1J01'tcbb~bnt. 

Sã.o pois, ó Fra.nça, ele teos subditos os filhos do Sera-
phico S. Francisco, que este grande Deos, por Leo interme-
dio, eu viou ultimamente ás Indias OccidenLaes. 

Foi por elles, que a Divina MagesLade fez o ·que lhe 
aprouve n'aquene· Paiz, arvorando e plantando o estandarte 
da Sama Cruz no meio d'essas nações selvagens. 

Poram elles, que tambem agora, á irniLação elo verdadeiro 
pastor, Jesus Christo, · carreg·aram sobre seos hombros essas 
pobres ovelhas trasmalhadas para , o aprisco ela Igreja, onde 
sempre te Feronheceram, como sua filh a mai5 velha, com a 
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trontr., baixa, os joelho;; em terra, honrando e respei1 ando 
os vestígios el e tpos pés, que desejam seguir, e imitar cl'ora 
crn rliante com toda a bu·milcladu, convictas de ser o uuico 
me.io de chegarem ao córl, caminhando de dia para dia em 
direcção á gloria, por D éo~ preparada desde a f'tmnação do 
mundo. 

Se agora .ten:; razão para louvar teo 'Deos, e orgulhar-te 
pelo:; favores por elle concedidos, vendo espalhar,se por tão 
long.e o suave ehriro de teos lyrios, e 1.uas proprias leis co-
mcç.ando á Iloreccr no meio do calor da zona tórrida, que é 
o lleino -elo Sul, muito mais terás vendo n'um d'es tes dias 
convet'Lidos por meio dos teus subditus á Lei. de Deus tantos 
povos Canibaes, AntropiJ[ih'êbgos, Anu~zonas, e todas a:> na-
çõe.;; indígena:>, llabit.anLes elas ilhas marítimas, e elas Lerras 
sil.uadas além ela linha equinoccial elo lado do pó.lo antar-
ctico, qu e te reconhecerão por seos embaix adore:;, como ul-
l.imamente fizeram para te ofTt'.recerem e transmittircm a posse 
de toda a terra e riquezas do Occideo te, que ' constil.uem 
para assim dizer suas cxistenc.ias c almas, protes tando não 
quererem outro senhor, e nem ob~d ece r a outro monarclia, 
que não seja leo príncipe, o rei tlos lyrios. 

Tti!IU: uidebis, et c~f!ltbes, et mimbit'u1·, et clüabitt~1· co1· 
llf.6U 1i&. 8n tào verás os indill ~, como teos filhos, virem el e 
longe, e os Amazonas, seos vi5inhos, se levantarem de teo 
lado como se fossem tuas filhas: filii tui de longe venient, 
et fili ce tnm de /a,tere su1·gent. Tel'áS então affiuencia de ri-
quezas espirituaes e de alegria ele espírito, admirar-te-llas 
e maravilhar-te-has da rapida conversão d'es~es povos, em 
tão pouco tem,po operada com o favor ele Deos por ti ; teo 
coração dilatar-se-lia, e expandir-se-ha de alegria e ele sa-
l.ísfação \·e ndo~ te depois de Deos, a causa de tão grande 
bem, rl e cpe co mo recompensa col herás honra , e terás a fe-
licidade de Yêr l.eo Rei pela di vi na Providencia escolhido 
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para $Cl' o llei elo Sol, como por essa mesma waça Lu és 
e continuarás a ser o Rei dos Lyrios. 

ó França, não és tu o reino dos Lyrios? Não adornam os 
Lyrios ü reino de França ? Assim tambem esta França equi-
noccial é com especialidad e o Reino do Sol, e o sol embellesa 
pa;·ticularmenLe esta França equinoccial, vis to que u'ahi não 
sahc e ahi dorme perpetuamente. 

lnilis Sol splendet, splendescunt lilia Gallis. 
Ocos, ó França, honrou-te dando-te por armas para teo 

Heino Lres bellos lyrios côr de oiro em campo azul: n~o lhe 
será por tanto clesagradavel, que a este reino da nova 
França equinoccial se dê um sol de fino ouro sobre um campo 
azul para que a unidade ela Essencia Divina seja n'ella mys-
teriosamente figurada, como é em ti representaaa a t_rin-
rl ade elas tres petrsoas divina~, e como reconheces .depender 
a bellesa de teos Jyrios do explendor de Deos, vet dacleiro , 
sol da justiça, alegrar-te-has 'd'ora em · diante vendo o ex-
plendor do bello sol da França ,equinoccial realçar a bellesa 
de teos lyr.ios, e comtemplar Leo Rei não só como rei do 
sol mas tambem como o verdadeiro llicroglypho da Mages-
tade Divina. · 

Deos ,não sendo senão um por nal.ure~a, não é trino em 
pessoas? Sim: é como uma hella corôa trina n'uma só es-
sencia ela divindade: assim tambem teo grande Rei, altíssi-
mo e poderosissimo ~lonarcha Luiz X I I I, tem agora sob 
uma só authoridade regia esta bella "thiara1 e esta trjplice 
corôa de França, de Nav.arra, e ela França equinoccial, para 
n'ella escrever, com verdade, esta bella divisa, já gravada 
sobre marmores e pórficlós 

Triplea: ·in ·tma, 
Depois, cl'esta quer a razão, que se in scn~va 

In trib·us WlliU.S. 
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'J'udo isto não se tem feito sem cxtraordinaria opposiç.ã,o 
üa parte do maldicto Satanaz, inimigo encamiçado ·da sal-
vação ele nossas almas e (la gloria ele Deos. 

Si em todas as causas el le tem representado este duplo 
papel, aqui tem procurado todos os meios ao seo alcance 
para frustar o go lpe, que tão caro lhe custaria, qual a perda 
rle tantas almas, ha longo tempo sob o jugo ele suas leis . 

Não quero descrever as contrariedades~ que soffremos do 
diabo, e dos homeus, . que eram, ou pareciam ser instru-
mentos dos seos iníquos projeclos. 

Não sendo minha intenção offender pessoa alguma, e sim 
contar a todos, e especialmente ao povo christão de Pariz, 
as maravilhas, que Deos l'ez apparecer n'esta Missão, con-
1cnto-me apenas em dizer, que 'tivemos tantos tral.Jalhos e 
em1m·a!)OS1 a ponto de parecer, que OS homens e diabos e:>-
l,avam conjurados con lra nós. 

llendemos mui corclialmenl.e graças á Magestade divina, 
• ' o 

porque querendo mostrar ser sua e não dos homens esta 
empresa, sempre nos cleo superioridade, conduzindo-nos, e 
guiando-nos com muito proveito por meio de perigosos aza-
res, como se pocle~·á vêr, com muito praser, na continuação 
da narrativa lle torla a nossa viagem. 



C"-:APITULO I 

Da empresa da viagem ao Maranhão. 

Sob o · feliz e pacifico reinado de Henrique, o Grande, 
quarto de nome, rei de França, e de Navana, um capitão 
francez, chamado Riffault, preparou tres navios, e com des-
tino ao Brazil partio em maio de 1594 com intenção ele .fa-
zer alguma conquista, o que lhe parecia facil á vista das 
intimas relações, que entretinha com lllll índio charilado 
OWIJmpiue, nome, que, traduzido em nossa lingoa, quer 
dizer-Pau Secco. i 

1 Este indígena era o mais poderoso chefe Petiguar, antes da 
conquista do Rio Grande do Norte. Pensamos com o Senador 
Candido Mendes de Almeida (Memo?·ias etc., ~. 0 vol.), ser o 
centro de sua influencia ao sul do Bio Grande proximo á fron-
teira da Parahiba, negociando elle e os seos com os francezes 
pelo porto dos Dusios, e outros ao sul como a Bahia Formoza e a 
da Traição. 

Em Hi93, e talvez antes, este indio entendeu-se com o nauta 
francez Rifi'ault para que a França tomasse sob sua protecção 
aqnelle territorio, que era pelos francezes chamado Potyiú. O 
destroço dos navios d'este nauta, que apenas çonseguio anibar 
.n'um a Maranhão em 1o9o impedia este estabelecimento francez 
n'aquella provi·ncia, e facilitou a conquista em 1599. O auctor 
chama a este poderoso cacique Owimpiue (Pau Se eco. ) Talvez 
aos ou v idos dos portuguezes fosse o nome Jbiraypi . 



Entre os seos gozava este índio de muita autoridade, o 
que junto ao seo valor e a um avultado numero de índios ·· 
poderia servir de muita utilidade ao projecto de Rilfault, se 
não apparecesse desunião e discordia entre os francezes, e 
o encalho d.e seo principal navio, · o que desanimou o capi-
tão á po.ntO. de regressar para França. 

Como não era bastante o navio, que lhe ficou, para levar 
comsigo os francezes, que trouxe, vio-se obrigado a deixar 

-ahi grande numero d'elles, entre ·os quaes· um mancebo, 
gentil-homem, por nome -Des-Vaux, natural de. Sainte Manre 
em Turen.ne, e este, com alguns francezes e .índios, foi para 
a guerra contra eutros índios, e foi tã_o valerqso que con-
quistou notaveis victorias . accommodando-se sempre ·aos 
uzos e costumes do paiz, até mesmo á fallar sua lingua-
gem, depois do seo bravo procedimento em diversos e perF 
gosos ataques, depois de uma longa residencia ahi, depois 
de havet· reconhecido a belleza e delicias dessa terra, a fer-
tilidade e fecundidade d'ella e:n tudo. quanto o homem pode 
desejar, tanto · para satisfação e recreio do corpo humano 
por causa da tsmpMratura. do ar, ~ amenidade do lugar, 
quanto para acquisição de muitas riqueza_s, que com .o vol-
ver do tempo se poderia locupletar a França, depois de re-

. ceber destes índios a promessa de acceitarem tambem 'O 

christianismo, e de sugeitarem-se ao domínio de alguma 
pessoa importante,_ que Des-Vaux lhes enviasse de França 
para mantel-os e deffendel-os contra seos inimigos, julgando 
a naLuresa dos francezes mais do que nenhuma outra. seme-
lhante. á sua, pela doçura e brandura da sua conversação. · 

Á vista C! e tão boas disposições resolveo regressar á França, 
onde chegou com felicidade, narrando fielmente a"sú·a Ma-
gestade Christianissima à rei Henrique, o Grande; tudo 
quanto lhe aconteceo na viagem, e a honra que s; M. ad-
quiria com a empresa cl'esLe negocio, além do proveito .e 
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utilidade, que um dia colheria a França, e da corôa de 
gloria, que o céo lhe daria pela salvação de taptas almas, 
que se lançariam em seos braços com intenção de esposar a 
crença de Deos. 

Com grandíssimo contentamento ouvio-o S. M., porem 
duvidando não serem verdadeiras as maravilhas, que lhe 
contava cl'este paiz, para verifical"as ordenou ao sr. ele la 
Ravardiere, muito versado em negocios maritimqs, mor-
mente tendo }á ahi viajado muitas vezes, e ·estando resol-
vido a repetir essas viagens, que comsigo levasse o dito 
Des-Vaux ao Brasil e Ilha do Maranhão, encanegando-o Lam-
bem,· e expressamente, de escrever no seo regresso um re-
Jatorio, e< com promessas· de emprehender esta tarefa por 
sua conta e risco no caso de ser verdade o que informara 
Des-Vaux. 

Notae ele passagem o admiravel effeito da piedade; do 
zelo e da devoção d'este Rei Christianissimo, para com a 
santa igreja romana, porque sabendo que o dito sr. Des-

' · Vaux pertencia a uma religião falsa, tanto fez este bom rei , 
que, á semelhança elo bom pastor, condusio esta ovelha er-
rante para o aprisco evangelico da igreja romana, antes de 
sua partida para a India. 

Cumprio as ordens regias o Siil'. de · Ja Ravardiere, e em 
companhia de Des-Vaux por seis mezes demorou-se na Ilha 
e terra firme do Maranhão, reconhecendo não sq a verdade 
da narrativa de seo companheiro, como tambem a possi-
bilidade de ahi estabelecer-se faeilmen te uma , bel la Co-
lonia. 

Regressaram á França para dar couta de sua commissão, 
porem a morte, como que ciosa das altas empresas dos 
Príncipes e Monarchas, tinha cortado o fio da vida a este 
Christianissimo Hei, quebrando por tal me.io o feliz exito 
das santas . empresas por ellc projectada: , ficando addiada 
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essa tentativa para o anno de 16 t t, reinando seo filho Luiz 
XIII no nome e a Rainha Regente, sua Mãe. · 

Pensando sempre o Sfír.' de la Ravardiere n'esse projecto, 
e vendo-se sem força·s para realisal-o , só, communicou suas 
ideias ao Sr. de Rasilly, cujo genio e coragem conhecia. < Semgre desejoso da gloria de Deos, da salvação das al-
mas- dEis selvagens e da honra, que- colheria a França de 
tudo isto, emprehendeo este negocio com muitas difficulda-
des e grandes trabalhos, demorando-se na côrte 15 mezes 
procurando meios para fazer a viagem, associando-se a elle 
finalmente algumas pessoas importantes, e entre ellas o Bà-
rão de Sansy na terça parte das despezas, , feitas pelos ditos 
Sfír.s de la Ravardiere e Rasilly. · 

Não tendo o Si'ír. de Rasilly, quando se associou a esta 
empresa, outro fim além do piedoso desígnio de plantar 
n'essas terras a nossa fé, por isso supplicou humildemente 
á Rainha alguns Padres Capuchinhos, por elle muit0 estima-
dos desde sua infancia. 

Desejosa por sua parte a Rainha da conversão destes po-
bres selvagens, e de rea-lisa·r a empresa do seu fallecido ma-
rido, depois de haver nomeadó ·os Sfír.s de Rasilly e, de la 
Ravardiere seos Loco-Tenentes-Generaes n'aquellas regiões, 
accedeo de boa vontade á petição julgando accertada ft es-
colha de nossos Padres como por inspiração do Espírito 
Santo. 

Assim como sob a protecção de Manoel 2. 0 , Rei de Por-
tugal farão enviados Irmãos-menores, filhos de S. Fran-
cisco ás Indias Orientaes para conversão d'ellas, assiin tam-
bem sob a Regencia de Maria de Medieis o mesmo acónteceo 
para as Indias Occidentaes, porque esta sábia e magnanima 
·Princeza, fiel executora das inspirações do Espirlto Santo 
em .seo coração, sentin(lo-se favoravelmente inclinada para a 
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escolhà dos filhos d'este glorioso Patriarcha dos Menores, 
lançou a sorte por cima d'elles. 

Fo·i muito a proposito, que este bemaventurado Santo, de~ 
posiLario e herdeiro da Cruz e das chagas, que n'ella rece-
beo o Salvador do .Mundo, afim de transmitt.il-as aos que 
d'elle não tinham ouvido fallar, ou .pelo menos já se bavi_am 
esquecido, fosse . para assim dizer o proprietario, que por in-
termedio de seos filhos; co-herdeiros da mesma partilha, plan-
tasse, primeiro que todos, nas bostes inimigas es~es estan-
dartes gloriosos. 

Nada ba aqui digno de censurar-se porque elle praticou 
o mesmo. 

Abri a histeria, e ahi não encontrareis um canto, onde 
não se tenha prégado o Evangelho ha mais de 400 annos, 
sendo os religiosos de S. Francisco os que á custa de suas 
vidas estrelaram essas missqes. 

Quem foram os primeiros entre os infieis, desde esse 
tempo, senão os gloriosos S. Bernardo, S. Pedro, S. Accur-
sio, .S_. Adjuto, e S. Otton, quonbm glo1·ioso Afa1·ty1·io orclinis 
mi1W1'U?n initia Dm.bs consecmvit, enviados peJo nosso pa-
dre. seraphico S. Francisco para ahi plantar a fé? . 

Elles derramaram seo sangue, e morreram ·por amor de 
Nosso Senhor. 

Não foram S. Daniel, S. Angelo, S. Sarnuel e seos compa-
nheiros, todos filhos do nosso seraphico padre, que ainda 
na viela d'elle, foram mandados para annunciar aos Sarra-
cenos o Evangelho, tractados cruelmente até á rnurte, sof-
frenclo todos a corôa ele um notavel e glorioso martyrio? 

Quem plantou a Cruz nas Indias Orientaes senão os filhos 
d'este glorioso patriarcha? 

Jlallo aqui apenas dos Coripheos e elos principaes, e deixo 
de parte notaveis campeões da milícia elo filho de Deos, 
Nosso Senhor, bastando-me sómente admirar os favores par-
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ticulares feitos pelo H,ei dos Reis ao glorioso chefe da nos:lR 
Ordem e a muitos dos s.::os filhos . 

Posso dizer, com verdade, cl'este santo palriarcha, que 
etevavit signum i·n nationibus p1·ocul, cdevantou e plantou 
o triumphante estandarte da Cruz entre as mais remotas 
nações do mundo. >> 

Depois de haver plantado a Cruz, por intermedio de seos 
lllhos: eis que com tae<õ auxilias faz o mesm'o no Occi-
dente. 

Satisfeita a Rainha com tal empresa, para mostrar o seo 
empenho e o sapto am01·, que .a ella pres tava, .deo estan-
dartes e divisas á seos Loco-Tenentes-Generaes, e pedia 
ao reverendo padre Leonardo de Pariz, então provincial 
d'essa província, que escolhessa quatro ele nossos padre:> 
para tal fim , como melhor se verá na seguinte carta, que 

I 
c ve a homa ele receber ele sua magestade. 

h.o 'Ht\ W \\..l.o il\\1\'r~ LtO\\Ml\o, ~\'O'I'l\\\Cittl.\ U.ll. IJ'tÕ.t\\\ O.~s 
(tl.'\'\\.C\\\'1\\1.0~. 

Padre Leonanlo.-0 snr. de Rasilly, Loco-tenente-general , 
nomeado por meo mho o snr. rei, nas Indias Occidentaes, 
fez-me conceber a esperança, que nutria, de derramar a fé 
christã n'aquellas terras, julgando para isso mui a proposito 
a remessa de alguns religiosos el e .vossa Ordem para abi 
ficarem e residirem em quanto poderem , até bem se estabe-
lecer a referida fé chri~tã 

Eis o motivo porque vos dirijo a presente para rogar-vos 
a concessão de quatro religiosos, dignos e capazes de rea-
lisarem tal fim, aos quaes ordenareis que para lá sigam na 
companhia de quem vos parecer para guiai-os. 

Estou co~niencida, que sendo pessoas habilitadas, piedo-
sas, e cheias de devoção, que grandes serão os fructos , 
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sempre crc.:;centos para gloria de Oeo:;, e Loa reputação de 
vossa Oriiem. 

Não tendo mais nada, que tractar, rogo a Deus, padre Le-
onardo, que vos conserve em sua santa guarda. 

Escrípta ern Por(;ta.i?wbü;a~~ aos 23 d'abril de 1611. 
Assignatla Ma1'ia. 

Phelípeautl; . 

Recebendo o reverendo padre Leonardo a carta de Sua 
Magestade, mandou lêl-a em 23 de abril em presença de 
todos os padres e irmãos da província de Pariz, entao re-
unidos em capitulo provincial, e scientes de tudo, antes de 
tomar-se qualquer resolução, invocou-se o Espírito-Santo can-
tando-se o Veni-Oreator com alguns suffragios para este fim. 

Ordenaram-se Lambem préces geraes tanto no nosso Con-
vento dos Capuchinhos de Pariz, como no Mosteiro das Fi-
lhas da Paixão para que Deus tomasse paÍ'te neste negocio 
escolhendo entre nossos padres os que julgasse mais dignos . 

Concordaram todos em ser esta missão recebida com ple-
no consentimento. do rvm. padre Jeronymo de Castelferreti , 
então ministro geral da nossa Ordem, o qual sabendo do 

. I 

passado em nosso capitulo provincial, tudo approvou, con-
cedendo poderes ao rvd . padre Le'onardo por meio da carta 
abaixo · transcripta. 

À.O ~'\'11\. \\(\\\~~ '\''1'0'\'lt\\l:i\l\~ 1\Q\', ~\1\\(Í,Q\', C.l\·'\'·\\C,\\\.\\\\05 1\u, \YI'0'\'1\\\-
Ii\.1.\ Ô.~ \'M\.1.. 

lleue?'e?ulo Packe.-Por causa ela missão da nova França, 
escrevi outra, que vae ' com esta, e ambas serão lidas por 
vos :.i <t Paternidade. 

Pensei escrever, como faço , esta á -pat'Le para sali ~Jazer 

vossos desejos. 
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Concedo á vossa Paternidade todo o meu poder para rc-
metter nossos irmãos á nova França, delibe1·ando como achar 
convenienle, quer na escolha e numero elos frades para a, 
missão, quer na nomeiação ele um Superior e t.udo o mais 
que lhe disser respeito. 

Eis o que está em minhas mãos dever e poder fazer . 
Prasa a Deos ajudar-vos sempre. Roma 5 de julüo de · 

1611. 
De vossa Paternidade rvrn. 

·Muito affeiçoado em Nosso Senhor 
Irmão JeTonynw, 

Geral. 

A vista disto procederam o rvcl . provincial e os frad es a 
escolha c)e quatro irn~ãos para a missão, rccahindo no ve-
ne\avel padr'e Ivo de Evreux, no padre Arsenio de Pariz, no 
padre Ambrosio de Amiens1 e em min~ (embora não digno), 
podendo cot;i () os Superiores dizer-lhes estas palavras elos 
Apostolos -Visum est Spi1·itui swncto et nobis- assim ap-
prouve ao Espírito Santo, tão fervorosaawnte invocarJo, para 
a prégação do Evangelho. _ 

Depois da escolha, ajoelhados todos quatro aos pés elo 
rvcl. padre Provincial e recebendo d'elle com toda a humil-
dade a sua benção partimos ele Pariz em 28 de agosto de 
1611 , dia ele Santo Agostinho, com clirecção a Cancale, 
porto de mar na Bretanha, onde devia reunir-se toda a co-
mlbiva dos srs. Loco-tenentes-generaes de Sua Magestaclc 
para largar vellas ao vento na primeit:a opportuniclade. 

Ahi fomos obrigados a demorar-nos alguns mezes tanto 
para deixar passar o inverno, como para reunirem-se todos 
os companheiros, e prepararem-:3e os navios. 

Em quanto se faziam estes preparativos, como as grandes 
empresas são de ordinario -sempi·e cheias el e grandes e pe-
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rigoso~ embaraço:'\, prevendo· o diabo a proxima ruina do 
seo reirmdo, e o aug·mento da fé ele Jesus ·Christo, que ene 
mais do que tudo · rece!ava, não d-eixou de perseguir-nos, 
revolvendo para isso ceos e terra, semeiando a maldicta in-
triga da divisão no coração aos Francezes para esmorecer 
o sr. de Hasilly. 
' Tal não aconteceu, por que, como já disse, não, tinha ellc 
outro desígnio senão a honra de Deos, e o serviço de suas 
N!agestadr,s Christianissimas, alem ele ser dotado ele inven .. 
cível coragem, de alma nobre e generosa, e assim venceo 
todos os obstaéulos, que se lhe antollmram durante seis me -
zes, não sem grande clispenclio, como bem podeis imaginar 
até tudo ficar prompto. 

Chegando a hóra da partida o sr. bispo de São Maló foi 
ao dito porto de Cancale, pertencente á ma diocese para 
ai.Jençoar os estandartes ·Francezes e os ~wssos navios. ' 

Depois ele Ler feito solemne prédica em 25 ele janeiro, 
dia em que a igreja solemnisava a conversão do Apostolo 
S. Pa11lo, servindo este f;1c'to de assumpt9 para fallar-nos ela 
con\'ersãG das pobres almas dos indígenas, ele q~e íamos 
cuidar, abençoou com grande solemnidacle quatro cruzes, 
entregando uma a cada um elos frades, seguindo em tudo 
as cerimonias elo pontificai romano: abençoou depois os es-
tandartes ele França, empunhados pelos nobres, nossos com-
panheiros, e finalmente as· armas do. s'l·. de Hasilly. 

Não lhe permittinclo o mau tempo e outros motivos o ben-
zer os navios presos ao cáes, legou-nos esse cargó para o fa-
zer de sua P-ilrte, o que cmnprimos. 

L<indas est'as ceremonias,. e esperando-se vento favoravel 
p3.ra levantar ancora, Lodos os caLbolicos, tanto fidalgos, 
como marinheiros, antes elo embarque, confessaram-se e 
commungaram afim de por este meio fazer a clemencia 
divina mais propicia a seus e nossos nn s. 
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Conhecendo .-er a união o unico meio de ser bem succc-

dida c La empresa, resolveram os principaes fazer o seguinte . 
proLes Lo e promessa, antes · da partida: 

\'\'\)\~'b\0 1\.(l, ti)\\\~M\1\;_,l\. \~\\o ~ \W'II\l\1\.\) ~\\\ C.\.\\\t(l,\~ ~M(l, 'b~ 
Çj'I.\Ml\.M ~ o\J'b~\''\'lll.'t ~\\\ \'1.\1\\) \_\'I.IA\'1.\\0 \fW '1.\~Wi>SM\0 l\0 \) ~\\\ 
~ l\0 ~s\o.\1~\,~c.\'~\~·\\\O \\L~> c.o\o\\\l\. 

Nós abaixo assignados transportru1do voluntariamente nos-
sas pessoas e bens ao es tabelecimento da coloni~ franceza, 
alem da linha equinoccial, para servir o Rei conforme eua 
real intenção e prornessa feita á nossos chefes, reconhecen-
do, que só por meio da obediencia a nossos chefes; da união 
entre nós, e do bom governo enLre os índios é que podere-
mos cberrar a fim tão louvavel como generoso, protestamos 
fazer á favor destas tres acções essenciaes tudo o que es-
tiver á nosso alcance, constanc!a, observação ás leis de 
França, obediencia, ftde lirlade, caridade e boa intelligencia, 
' fioaln2_entc tudo quanto for necessario para conter em pai 
união urna boa sociedade sob os cuidados do sr. Daniel 

d la Tou be fidalgo, e sr. de la Ravardiere, do sr: lfran-
cis 'O de Rasilly, tambem fidalgo e sr. elo dito lugar e de 
Aumclle solidarios am bos com o poderoso sr. Nico.lau de 
Harlcy fidaJo-o, sr. de Sancy, barão el e Molle, e de Gros-
b is Conselheiro de ua Mage tade nos seus conselhos de 
Estado e particulares, Loco-tenentes-generaes de Sua Mages-
tade na~ lndia Occidentae e terras elo Brazil , nomciados 
para tal ernpre a tanto em terra como no mar. Em teste-
munho da Yerdatle a ' Ígnamos o presrnte. Cancale 1. 0 cl r 
março d 1 Gi 9 .-De Pezieux. 

Du Ples ' i .-Felisberto de Brichanteau.-Hartlivillier-.--
0 mestre lsaa de Rasilly.-C!audio de Rasilly.-Antooio ' 
haron.- P'Llro Auber.-De la Barre.-Descbarnps . -Cor~ 

mier.-)lotha;t'.-Francisco D mondion.-Bernardo. 



CAPITULO II 

Do nos_so embarque e dos torn;ento s , que soffremos até 
Inglaterra. 

No dia 19 de -.!\lal'çu de 1612, quando a igreja celebra a 
festividade do bemaventuraclo S. José, esposo da Sagrada 
Mãe de Nossó Senhor Jesus Christo, partimos, soi.J a pro-
tecção de Deos, ela Virgem Santa, e do nosso seraphico pa~ 
dre S . . Francisco, do porto de Cancale, ás 6 1/'!. horas da: 
manhã, depois ele alguns tiros como salva, de alguns toques 
de corneta para saudar a terra, e de haver dito o adeus da 
despedida a nossos amigos, que estavam na praia para as-
:-;istir á partida da frota , composta de Lres navios. · 

O primeiro navio o Almirante, chamava-se o Regente, al-
lusão á rainha regente, era commandado pelos srs. Rasilly 
e la Ravardiere, Loco-tenentes-generaes de Sua Magestade. 

O segundo, o vice-Almirante, ·chamava-se Carlota, era 
commandaclo pelo sr. barão de Sancy. 

O terceiro, um patacho, chamava-se Santc6 Anna, era 
commandado pelo cavalleiro de Hasilly, irmão d~ sr. de Ha-
silly. 

Principiou a navegação com alegria geral e indescripti-
vel, invocando todos de joelhos a protecção elo Espírito 
Santo, da gloriosa Virgem Maria, e do nosso bom padre S. 
Francisco, cantando o Beneclic,tA6S clominu~ Dm~Js . fs1Y6el , 



12 

com sutfragios e orações devotas, que estão no Itinemritbm 
do Breviario Romano. 

Desesperado o diabo vendo-se vencido na terra, pois não 
teve forças para destmir este corajoso projecto, atirou-se 
ao mar em risco de perder-se tudo excitando tempestades 
tão duras e perigosas como não se viam ha muito tempo .. 

Quando sahin:os reinava o vento Este muito brando: de 
repente appareceo Nordeste, que durou por 11 horas até á 
meia, noite, depois rondou para Sudoeste, e afinal para Sul, 
de maneira que, no dia 20, terça-feira, ás 6 horas da tarde 
esta vamos só l 2 legoas distante do norte da ilha de· Oes · 
san. 

O vento rondou depois para susudoeste, por causa da 
tempestade, que era gra~de desde terça-feira até quarta 21 
de Março, e até ás 8 horas da manhã só tínhamos navegado 
48 Jegoas e mei.a, reinando sempre este vento e com tal 
furia, que não sabíamos o que pensar at~ á meia noite se-
guinté quando appareceo o Noroeste, á uma hora, tendo 
apenas navegado 20 legoas até quinta-feira 22 ás 8 horas 
da manhã. 

No sabbado 24 soprou . sempre vento s~beste, sus·udoeste, 
e sul, a .tormenta tornou-se maior, sempre áugmentáda por 
tempestades horrorosas, e borrascas temíveis, acompanha-
das de relarnpagos e de trovões, não communs n'esse tem-
po, que aterraram pilotos adestrados, e marinheiros experic 
mentados, asseverando nunca terem visto durar tempo lão 
mau, corno este por espaço de nove dias. 

Tão extraordinaria tempestade produzio em Lodos o mal, 
que acompanha os navegantes quando não habituados ao 
mar, e poucos foram por elle poupados. 

O que mais nos affiigia era a perda do nosso patacho, 
que suppunhainos ter tido lugar durante a tormenta, visto 
não sabermos mais .delle desde a noite antecedente. 
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Finalmente quando foi encontrado, soubemos ter sido' 
muito batido pelas ondas, e depois a_rrebatado pelo vento 
até Inglatena, e no porto de Falmouth deo fundo. 

Depois cl'isto· foram apparecendo as infelicidades umas 
sobre outras, porque vendo-se o nosso segundo navio, o vice-
Almirante, em risco, já com agua até o meio, tendo sido 
levadas as suas bordas pelas ondas, lançou ao mar duas 
peças de artilharia, muitas caixas, e seo escalerzinho, sendo 
afinal forçado a abrigar-se em Dartmoue, outro porto d'In-
glaterra. · 
· Finalmente nosso ultimo navio, o Almirante, resistindo ás 
ondas depois de muito so.tfrel-as e ser por ellas muito açoita-
do por noYe dias, foi tambem forçado a arribar em Fal-
mouth, na lnglatei-ra, onde chegámos na terça-feira 27 de 
Março pelas 7 horas da manhã. 

Os srs. Loco-tenentes-generaes, que commanda vam este 
navio, afflictos por julgarem perdidos os outros dous, inda-
garam por toda a parte si não tinham chegado á algum 
porto de Inglaterra, e · sabendo depois da arribada de um á 
Oartmoue e de outro á Falmouth, avisaram-lhes da nossa 
chegada á Plemue, o que ·muito os alegrou por tambem nos 
julgarem perdidos, e vieram encorporar-se á Regente. 

Não é possível descrever a alegria reciproca de todos ao 
vermo-nos quando já uns e outros se julgavam sepultados 
nos abysmos do mar. 

Não nos cansavamos de louvar a Deos, abraçando-nos re-
ciprocamente, chorando· de alegria, salvando as peças em 
signal de contentamento, e contando todos a bôa hospeda-
gem, que· receberam dos governadores dos portos, onde ar-
ribaram. 

Demoramo-nos em Plemue desde 27 de Março até 23 de 
Abril, com alegria e contentamento, que se pode desejar, 
por que ·o sr. governador, chamado Jorge, e toda a nobresa 
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ria visinhança, vendo tantas e tão boas pessoas como as da 
nossa comitiva, capricharam como que á porfia para vêr 
quem mais nos obsecruíaria e acariciaria, fazendo-nos assim 
esquecer parte dos nossos soffrímentos. 



CAPIT.U LO III 

Como pa rtimos de Ingla terra para continuar n ossa, viagem 
e o que nos acon teceo em cam inho. 

Aos 23 tle Abril , dia seguinte ao de Paschoa, sahimos de 
Plemue ás 7 horas ela tarde ao som das cornetas e de sal-
vas ele artilha1·ia do mar r. !.erra. 

Os habitantes ela cidade e os que estavam no Castell.o 
com o governador procuraram Íugares altos e sobre. o mar 
para vêr a partida ela frota . 

. Era favorável o tempo, si bem que á manhã de terça-
feira 24 do mez, nos achassemos ás 8 hora<:: da manhã atra-

. vessando o cabo de Lezart na Inglaterra. 
· Depois Deos, que govGrna os ventos e o mar como lhe 
apraz, desejando manifestar o como .favorecia a nóssa em-
presa, cleo-nos tempo sereno e vento á feição de sorte que 
em pouco tempo passámos as Ilhas Canarlas, e na segunda 
feira 7 de Maio ás 6 horas da manhã, navegámos entre 
Fortacluanture e a Ilha Grande das Canarias, que vimos bem 
descoberta. 

Das Canarias alcançámos a costa da Barbaria, que prin-
cipiamos a ver na terça-feira á meia noite, na altura de 
vinte e seis graus e doi s terços: ás 1 O horas d.a manhã 
passámos o cabo el e Bojaclor, e' sempre costeando as praias 
da Barbaria e da Africa, ond e pescamos, até sexta-feira · 11 
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ef11 que nos achámos, pelas 8 horas na manhã, na ponta de 
Nordeste do rio Loro sob o Tropico de Cancer, e ahi achá-
mos ancoraaos uma barca ele pescadores e dous navios ele 
Bayonne: na vasante da maré Lambem ancorámos· á espera 
que o nosso patacho fosse reconhec(4l-os. 

No mesmo dia partimos, e para pescar fomos sempre 
perto das costas d'Africa e dos desertos lla Arábia, paiz 
plano e ·muilo baixo, e cheio ele areia o ·quanto póll.e a 
vista alcançar. 

No sabba(lO atravessámos o cabo de ( Barbes, a 22° à e 
allura: 

No domingo pela manhã, 13 elo mez, chegámos ao Cabo-
Branco, onde ficámos ancorados por cinco dias, na altura 

.de 20° 25', e 3° de variação da agulha. Teve tal nome dos 
penhascos brancos, que o formam, sendo' uní bonito porto e 
abundante de peixe. 

Al1i encontrámos algumas embarcações de vella, a. que , 
deo caça o nosso patacho até á [lha-Branca, onde estavam 
fundeados 8 navios hespanhoes e portuguezes, que apenas 
viram isto cortaram as amarras, abandonaram as ane01·as, 
fizeram-se á vella e fugiram, sempre porem perseguidos 
pelo patacl10 até metade do caminho de Arguim, e como o 
ignorassem, pelo que não poderarn ir mais longe, regres~ 

saram á Ilha-Branca, onde acharam muito.:J peixes chamados 
ca.ssons, outr'ora cães elo mm·, e ahi se demoraram até 
quinta-feira. 

Os passageiros da ALmimnt.e .matavam o tempo pescando 
muitos sm·dos -{)U pargos, excellente peixe mui semelhante 
ao caTpo, sendo apenas mais largo e comprido, havendo .al-
guns ele dois a tres pés ele comprimento e de largura pro-
porcional, com o dorso mais alto e redondo, escamas mais 
brancas, A de muito mel hor sabor. 
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Pescou-se grande quantidade d'elles e com summa facili-
dade, principa lmente os que serviam de isca no anzol para 
engodar os outros. 

Na sexta-feira 18 de maio, as 4 horas da tarde, partimos 
do Cabo-Branco, e no sabbado 19 o ·sol ficou no zenith dar-
dejando perpendicularmente seos raios sobre nossas cabe-
ças: achavamo·nos na altura de desoito graus e meio de 
forma que tudo quanto viamos no convez, como fapas, es-
padas, e outras causas iguaes, não nos dava sombra algu- _ 
ma, e nem o proprio homem em pé1 especialmente ao meio 
dia. 

Continuando nossa viagem, passá.mos pela costa de Guioé 
.entre as Ilhas de Cabo-Verde e o proprio Cabo. ~stas ilhas, 
em numero de onze, encontram-se depois ele 19° até a0 14° 
penetrando mais de 1 00 leguas pelo mar: depois de 11 o até 
9 ~ está o reino de Mandinga, cujos habitantes são negros, e 
os mais bonitos de tod::t a Guiné, adorando cada um o Deus 
que bem lhe agradn: depois do go até ao 8° encontra-se o 
reino de .Talophes, com habitantes tão negros e' idólatras 
como os precedentes. 

Depois elo 8° grau até o 6° está o reino de Sappez, . na-
ção de negros, que tem dentes ponteagudos. 

Á 4° está o Cabo da Palma, de que nos _approximámos 
tanto a ponto de ser bem observado pelos nossos pilotos. 
' 'Não é bom e nem muito seguro approximar-se de Guiné, 
o nem navegar perto de suas costas, por cansa das moles-
tias contagiosas ahi reina~Les. ' · 

Uma elas molestias alaca a came das gengivas, incha-as, 
abala os dentes e promove a saa queda, que se realisa pouco · 
depois, seguindo-se grande hemorrhagia ' proveniente dos al-
veolos, que é o lugar oocfe elles estavam. Todo:; estes iÍl-
commodos, augmentados com dor _ no estornago produzem a 
morte, e poucos · escápam d'esta molestia, originada pelos 

5 
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excessivo~ càlores da zona tórrida, ond e está Guioé, em cu-
Jas yisinhanças cahem chuvas tao infeccionadas e pestilen- . 
eiaes, mormente sob a l,inha equinoccial , e ainda mais além 
a 5 ou 6 graus. ' 

Se cabe chuva sobre a carne de alguem, formam-se logo 
pequenas pústulas, como por experiencia ·vimos em alguns 
dos no sos: que desejando ter um pouco d'agoa dôce para 
Pslancar a sécle não receiavam alfrontar o perigo, qu e é certo 
nest.e caso. 

A agoa trazida de França ga~tou-se, e corrompeo-se, _cri-
ando vermes co mo quase sempre acontece ao approximar-se 
da zona ~ó rrida. . 

Vendo os marinheiros a approximação das chuvas, ahi_ 
mui frequentes atavam lençóes brancos pelas quatro pontas 
ás cordas do navio, collocando no centro uma bala ele ar l.i-
lllaria, ou um pedaço qualquer ele cl10rnbo para fazer peso, 
e por tanto um a concavidade. · 

Recolhiam assirp a agoa, qu e depois se passava através 
ela toalha para urna vasilha posta em baixo afim de não se 
perder urna só goLa . 

A necessidade faz os navegaote~ avarentos de um ele-
men to tão commum , e tão liberalmente procligalisado na 
terra. 

Com grande pezar os marinheiros são verdadeiros filhos el e 
Tantalo, porque estando enterrados n'agoa até o~ labios não 
tem recurso para estancar a sêde, desejando, como o rico 
avarento, uma pequenà guLa de agoa fria para refrescar sua 
lingoa deplorando entre lamentos a perda, que d'ella fazem 
os habitantes da terra para a lavagem elas mãos e de outras 
cousas necessarias a limpeza do corpo humano, que em taes 
casos affiictivcs b;-m poderia se rvir-lhes rl e sustento e con-
servação rla vid a. 
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Em cousa alguma, censuram os marinheiros as obras do 
Grande Architecto elo Universo, confessanLlo porém ter clle 
feito Ludo muito bem e 'Sabiamente, mt:nos n'esta, porque, 
dizem ell es e, tolamente, que Deos omnipotente creanclo ~~s Lc 

g rand e Lodo, em vez de fazer um mar tão amargo e sal-
·gaclo, de que não se póde beber duas colheres sem lançar 
tripas e boffes, bem podia fo'rmar um oceano doce e agra-
davel ao paladar ! 

Ass im, pois~ estes po.bres Tantalos (qn.ero rlar aos mari-
nileiros tal nome), estalando de sêde sob a zona tórrida, 
queriam apanhar Loda a à.goa co lhida nos lençóes, e alé a 
que cabia em suas mãos. 

Molhando-se ~s vestidos, senão eram lavados n'outra 
agoa, apodreciam, e criavam bichos, , 

Ainda mais. O calor excessivo d'esta zona tórrida excita 
na região média elo ar grandes e frequentes trovões, prin-
cipalmente no Equador, e muitas vezes, de dia ou ele noite, 
levantam-se 'horríveis turbilhões el e vento; tão violentos e 
perigosos, que si encontram um navio com as vellas soltas, 
convém que sejam caçadaR, pois no caso contrario ras-
gam-se as v e llas. 

Vêdes vir ele longe esta borrasca, sibilando, agitando 
e revolvendo o mar? é urgente caçar as vellas si é vio-
lenta. 

Não dura muito por causa da chuva, qu e de ordinario a 
acompanha, o que muito a modera e refresca um pouco o 
ardor e a vehemencia elos calores d'esse local: embora seja 
pelo . dia adiante excessivo o calqr, as noite:> são frescas e 
frí as , quando se es tá debaixo, 011 per'to da linha. 

Este mesmo calor enriquece ele tal furma o. mar entre os 
dois 'l'ropicos ele varias qualidades de peixes a ponto de pa-
recer o oceano, sob as zonas te mperadas e frias, e os ou-
tros mart':; r.s lérei:>, comparados com <i zona tói'ricla, tiio 
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abundantes cte1 peixes de diversa::; e3pecies, c lá não co-
nhecidas. 

Entre os peixes encontram-se os golphinhos, os dottmdos, 
as alvacóms, os bonitos, os o?·elhuclos, e muitos outros · ex~ 
cellentes, que pescámos na viagem. 

Distinguem-se de todos os ?·equiens .\ pelas suas 5, 6, 7, 
8 e 9 ordens de dentes: os marinheiros nem o querem pro-
var, por se dizer, que elles comem as pessoas que cahem 
ao mar . 
. Encontram-se baleia.s, muito grandes,, e os porcos elo mar 2 

andam aos cardumes, e quando descobrem .algum navio, 
elles o seguem, e rodeiam-no como que pil'!'a os divertir. 

Ha tambem outra qualidade de peixe, ch~mado pelos 
marinheiros-focinho g?·osso-porque não tem a cabeça tão 
ponteagucla como os po·rcos do mw·, e são muito mais 
grossos. 

De todos os peixes existentes entre os dous Tropicos os 
mais admiraveis são os voadores assim chamados porque 
voam aos bandos, em numero infinito, principalmente na 
proximidade da linha: parécem-se muito com os w·enques, 

. porem são mais redondos, e a cabeça mais chata, ~L ~emP-

lhança de um pequeno sargo. . 
Uns tem duas azas, outros quatro, as quaes são de co111·o, 

como as do morcego, mas de ordinat·io mui delicada~ e 
brancas, c algumas negras: é excellente comida1 e preferido 
a todos os outros peixes. 

Como os doumdos, bonitos e outros peixes grandes dão-
lhe caça, o Soberano Creador dos voadores querendo da,r-
lhes armas para se defenderem ele seos inimigos, collocou-

--·-
1 Tubarões . 
~ Toninhas. 
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lhes uas custas estas pequenas azas afim ele fugirem , dei-
xando o mar, seo elemento, e salvando-se no ar. 

Dura seo vôo em quanto as azas estão molhadas, e quamlo 
seccam mergulham ·no mar, e si sU.o ele novo perseguidos 
tomam a vôar. Parecem bandos de estorninhos. 

Note-se que fugindo estes infelizes peixes, para no ar evi-
tarem os ' crueis bonitos e clow·ados, que os perseguem até 
matai-os, são tambem atacados por certos passaros grandes, 
que estão sempm alérta para saltar sobre elles, apenas co-
meçam a vôar, e devorai-os. · 

D'esta forma não encontram segu 1:an~~a nem no mar e 
' I . 

nem no ar. 
Não sei si devo compari:l,r estes peixes voado1·es com a 

alma do homem vaidoso, ou com a Jo justo, visto ser o 
verdadeiro symbolo de ambos. 

Com a do homem vaidoso por ser dado e habituado à 
toda a sorte de vicios, ele que faz alarde, e por isso muito 
com elle se assimilha. 

Quando se acha mergulhado n'um mar de prazeres, .de 
delicias, e voluptuosidade, proveniente de riquezas de ban-
quetes, çle libertinagem e ele outras co'usas iguaes, nunca 
es tá tranquillo, e sim constàntemente desconfiado, timido, 
e em sobresalto, perseguido por mil pungentes remorsos, e 
querendo evitai-os entregando-se a Deos, é immediatamente 
carregado pelo demonio. 

As azas de seos desejos são simples velleidacles, que se 
desfazem ao menor sopro do Dragão infernal pela di:fficut-
dade, que imaginam acompanhar o abandono do vicio, e 
assim facilmente tornam a cahir no p1·imeiro lamaçal, de 
que suppunham haver sabido. 

Por outro lado são muito bem comparado~ L'O fll as ' almas 
justas d.os servos de Deos, as quaes r·1nbora agilad ;~ ; pelo 
Oceano deste mundo eng·anador, que por toda a pai ltl as . 

/ 



per::;eguc, nuuea perdem a eoragem, não lle:·ejand o fugir, e 
nem sabir dell c com reeeio de serem feridos por suas lle-
ellas, que similhantes ás dos meninos, voltam ao seo seio , 
e antes eom amoroso auhe!o ue se verem unidas ao que 
at.lorarn , dizr'm de coração com o Proplleta : --Q ~úis dubü 
m.z!ú JJennas simd col·1M11bW : et volabo et ·req'L&iesw m? 
<<Quem, ú mco Deos, qu em me dará azas iguaes ás das 
pombas para \·uar ao vosso seio ? '' 

De fac~o: vôand o por cima d'ellas mesma:; (ao meuos 
por affeiçãoj, e Deos lhe apparceendo por meio cios vivos 
ataques, quo sofTrem dos passaros infernacs (isto é, cl n.! De-

. monios), si ainda não é de sua vontade, que Lroquem ns 
trabalhos elo mundo pela sua gloria, Yoltam ouLrcl Vt.:t, àu 
meio elas angus tias, que cir'sej<UTl evitar expond o-se final-
mente a todos o;; suffrimcntos, que apraz: à Deos fazer-lh es 
passar, esperando qn e depois el e experimentados pelo fogo 
c pela lava elos vulcões cheguem ao refrigerio da gloria. 

Digo íst' ;tpenas ele passagem pela grande sím il hauça , 
que acho entre esses peixes, c os dous diverws e;;lado~; ela. 
alma, de qu e acabo el e trata r. 

8ocontram-se ainda muitas outras sor ti.):; e espceies ue 
peixe:>, merecendo especial menção a:; Tartan»gas, de dois, 
Lres c mais pés ele comprimento. 

J~sta zona Lórrida é abundanLe de lal copia ele pl'ixe,;, 
grand es e peq uenos, que quando se guerreiam mutuamcntc, 
como é de costume, o mar move-se com tal su:>surro, que 
ao longe pareee abi existir parceis ou b:mcos de areia, can .. 
saclore:> d'esse mmmurio .e undulaç~ão, uão sendo outra co.usa 
mais, como tivemos occa~iào de pre~enciar na prox imidade 
de nosso navio, senão uma multidão inlinita el e peis inhos 
mais grossos do que o dello minirno, ce rcados de outrns 
rnaiol'es qu e os perseguem para comel-os, r.le sorte qu e se 
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formam estas ondulações com o avançar dos grandes e o 
fugir dos pequenos . . 

jfui agradavel nos foi este especLaculo, do qual já tinha fal -
tado o propheta David, quando cheio de extase e ele admi-
ração pelas mamvilhas d'este elemento di~se:-Hoc ma1·e 
magnum, et spaciosum nwnibtbS; illic ?'eptilia qtbOnMn ?Wn 
est nume1·us: Animalict pusilla cum magnis. 

É n'este grande e espaçoso mar, que se encontrat'n peixes 
grandes e pequenos : il/.ic naves pertmnsibunt. Por abi 
passaram os navios, e levaram a admiravel sabedoria e po-
der do Creaclor elo Universo dándo a este elemento tanta 
qualidade de peixes, que por meio ela industriosa estrucLura 
de sem; corpos não deixam de elogiar, embóra sejam mudai' 
as suas línguas, o Sabia Obreiro, que os ·construio. 
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CAPITULO IV . 

Gom o chegám os sob a l i n h a c quimoccia l. 

~a quarta-feira dos quatro tempos depois do Penleco:sles, 
á 13 . el e Junho, .ás 2 horas depois do meio dia rll egamos 
debaixo elo Equador, ou linha cquinoccial, a qual sendo 
equidistanl e dos clous polos e dous Lropicos, fórma o centro, 
ou o espinlwço do Mundo, o que é tão agradavel vêr como 
saber. 

Não send o po:;sive l explicar-se es te facto com Lermos obs-
Guros, que força é multiplicar, embora para uma intelligen-
cia perspicaz, julguei não dever poupar mais algumas folhas 
escriptas afi l1). de satisfazer ao leitor curioso o deseJo de 
perceber esta nJaleria , 'morm etiLe. quando vejo-me a isto 
obrigado pelas muilas perguntas, que me fazem constante-
mente depois do meo regresso, além da necessidade d'esse 
capitulo para· a, intelligencia de muitas causas cl'este livro, 
e do serviço que presto aos navegantes com taes conheci- ·. 
mcn tos. 

AceeiLae de bom grado a averiguação d'es te:; segredos, e 
eu vos asseguro que n'isto achareis prazer. 

13 
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CAPITULO V 

D esc r .ipção Llo Globo , onde s e LraLa d a p ar te c e leste , e 
principalme n te da lin b a e q ui noccla l. 

Para melbor enlencler o qu e deixo dito, é preciso consi-
de rar o Uni verso dividido em duas partes prindpaes-uma 
eeJ csLe, c outra elementar, embóra a reunião de ambas não 
f'qrme senãrJ um só globo, perl'eitamente redondo, em cujo 
centro imaginam os malhemaLicos uma linha recta, que 
atra,vessa e te rmina-se na superllcie ou convexiclacle dia-
metralmente opposta . · 

Chama-se c ~ ta linha Eúw ou meio ela esphera do Mund o, 
e as duas extremidádcs Polos, el o vc:·bo grego 4 , que 
signillca ginw, porqu e toda a e:; phera cehlste e movei, gira 
u vira ao i'eclor dell es ao passo que se conservam perpe-
tuam ente em suas relaçõe:;· como si fossem dou3 tornos, 
gvnzos, ou eixos, que d'e:;ses dvus lados sustentam um a 
roda, ou algum gloLo, que se move. 

Chama-se um, ora Polo A?'ctico, por estar proximo .de 
Arcturus, image m celes te, ora Pato Septentri0nal, pela sua 
pruxi miclacle da pequena Ursa, qu e contém 7 estrellas, e' 
alguma::; vezes tambem é cbél.rnado Bo·reas, por ser cresse 
la ~ l o , que vAm o ,vento Boreas, ou vento Aquilo, ou Norte. 

1 Por !'alta de let.Lra propria ~qui fi ca este claro . 
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Chama-se o outro, ora Polo Anta·rctico, em opposição ao 
Mctico, ora Meridional, porque está mais perto de meio-
dia, e finalmente Austml p,or causa do vent@ austro ou 
Suão, que d'ahi sopra. 

O Polo A1·ctico. sempre o vemos elevado a quarenta e· 
oito graus sobre o nosso horisonte Lle Pariz, onde constan- . 
temente se conserva, e o mesmo acontece ao Polo Antc~r
ctico, sempre debaixo d.o nosso hemispherio,· e por isso 
nunca o podemos vêr. 

Entre estes dous Polos acha-se a esphera celeste dividida 
em 5 part~:> por 4 círculos, parallelos, um o Mctico, affa:5-
tado do Polo de igual nome, 23 1/2° e 3', o outro, em sen-
tido contrario, é o circulo Anta1·ctico, na mesma disláncia, 
que o precedente, no seo Polo. 

Estes dous círculos chamam-se Pota·res, tendo cada um o 
nome do Polo, que lhe fica mais proximo. 

Os outros dous círculos estão ma:is proximos do meio: é 
o circulo ou 1'ropico de Cancer, distante 42° 5.4' do circulo 
ArcLico, e o outro o circulo ou 'l'ropico de Capricornio, em 
igual distancia do circulo Antarctico. 

Estes dous tropicos, distaa:tes um do outro 4 7° 6' são os 
limites a que chegando o sol, volta de um para o outro. 

T1·opioo é palavra derivada <)o grego 1 , que signi-
!ica mudança ou volta. 

A linha equinoccial está no meio d'estes dous Tt·opíco~ , 

em igual distancia um do outro, isto é, 23 1(2° e 3'. 
Divid-e toda a esphera celeste de urn pólo a outro em 

duas partes iguaes, tendo cada uma 90°. 
I 

Chama-se linha equinoccial ou Equador, não só porque, os · 
que habitam debaixo d ' ~lla tem os dias iguaes ern tamanho 

1 Já mencionámos a falta de lcttras proprias para a composicão 
de palavras .gregas. • 



ás noites, como tambem porque estando o sol sob esta linha, 
faz com que sejam os dias e as noites iguaes em todo o 
~fundo. 

Não dão os Astrónomos largura alguma á linha equinoc-
c~a l , nem aos circulas precedentes, e nem a ~enhum outro 
da esphera celeste, menos ao Zodíaco, outl·o circulo do Fir-
mamento, a que dão a largura de uma cinta. 

Contém este circulo os doze Signos do Céo-Aries, Taurus, 
Gemini, Cancer, Leo, Vit·go, Libra, Scorpius, Sagittarius, 
Capricornus, Aquarius, Piseis, chamados pelos antigos gt·e-
gos 1 , de que se derivou ·a nome de-Zodíaco. 

A cir~umferencia d'este circulo é dividida em tantas partes, 
quantos são os signos~ Ptolomeu chamou-a 2 ; isto é, as 
doze partes, doze camaras, domicílios, ou casas celestes. 

Proclus, como os antigos gregos, os chamavam a ,· ani-
maes, Plínio Signa et sidem, signos ou reuniões de estrel-
las, e o· vulgo . constellações. 

Cada um cl 'estes signos é dividido ém trinta partes, que 
chamamos graus, COJTespondendo cada grau á um dia , r, 

cada signo á um mcz, e por isso gasta o sol 30 dias a per-
correr cada um d'estes signos, fazendo ao todo 360 graus, 
rlnrante. o giro_ annual' do sol. 

Relativamente a sua largura, é dividida ao meio pela 
linha eclíptica em duas partes iguaes, contendo cada uma 
6°, conforme a opinião dos antigos, (ou para melhor dizer) 
conforme os modernos 8°, prefazendo 16°, que o Zoçliaco 
tem de larguta, sob a qual se estenrlem torlos os planetas 
vagabundos em suas revoluções, sem ultrapassarem esta 
argma. 

l Ütttro claro. Ja demos a razão 
2 Idem , idem. 
, ldem, mem . 
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Sómente o Sol conserva e continua. seo giro natural P. 

animal, precisamente sob a eclíptica do Zocliaco, CJUP por 
isso é considerada como o carril, e o caminho elo sol, o1·bita. 
sol·is, da CJUal nunca se aparta. 

Si alguma vez a· Lua, dcsvianrlo-se do seo curso achar- S L~ 
sob. esta Jinba tão opposta ao Sol de maneira a ·ficar a terra 
entre o Sol e a Lua, immediatamente p r. rd .~ est.a a sua iuz, 
fi t.:a escura e apenas com uma côr· triste cau~mr.la talvez por 
um pouco de explenclôr das partes circurnvisiobas do Céo, 
misturada com a sua opacidade, ficando assim eclipsada,. o 
que sómente se observa nos plenilunios. 

O eclipse elo Sol sórnente póde acontecer na lua nova , 
quando · esta se acha sob a mesma linha e entre o Sol CJ 

nós. 
Chama-se linha eclíptica porque é debaixo d'e lla, que se 

manifestam os eclipses do Sol e da Lua . 
Esta linha, e por consequencia o Zodiaeo, abraça e cerca 

sempre a espbera, dividindo-a ao 'meio, não em angulos re-
ctos, como os outros circnlos precedentes, mas oblíqua~ 
mente pelos dou.:; primeiros pontos elos signos de Caneer e 
Capricornio, diametralmente oppo3tos, de sorte que es tas 
duas pontas partissem a eclíptica e o Zndiaco em dois semi-
circulos iguaes um pela sabida do sol quand o caminha para 
nós começando no ptimeiro de Capricornio e acabando no 
ultimo de Gemini, c outro pela descida Llo sol, quando nos 
deixa, começando no primeiro de Cancer e acabando no ul-
ümo de Sagitario, fazendo com que o primeiro el e Cancer e 
o primeiro de Capricornio sejam os dous pontos dos clous 
solsticios do anuo, um no Estio e outro no lnverno. 

Além cl ' i~so a linha cquinoccial divide Lambem o proprio 
Zodíaco e a linha eclíptica pelos dois prim ei ro~ pontos de 
Aric~ e de Libra, diametralmente oppost.os em dl)as partes 
ignar;; , uma depois do Equador ou linha equinoecial <üé ao 
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'l'ropico de Ganem·, e outra. desde o mesmo Equador até o 
.1'ropíco de Capricornio contend11 cada um 180°. 

No semi-circulo do Zodíaco áquem da linha equinoccial 
,para o septentrional ha seis signos chamados Septentrio-
naes, que são: Aries, 'l'~urus, Gemini; Cancer, , Leo, Virgo, e 
além da mesma linha para o meio-dia encontram-se seis 
outros, a saber: Libra, Scorpius, SagiLtarius, Capricornus ~ 

Aquarius e Piseis, tambem chamauos Meridionaes . 
Eis porque o sol, fazendo seo giro annual pela )inha 

ecliptica, visitando todas as doze camaras destes signos ce-
les tes, está 6 mezes alem da linha equinoccial, e 6 mezes 
aquem, o que se chama declinação do sol, tarito maior ou 
menor quanto mais ou menos proxima se acha d'ella aquem 
ou alem. 

Quando ·o sol se acha sob esta linha, não ha nenhuma 
tl ec'linação. 

Acontece achar-se duas vezes no anno nos dois primeiros 
pôntos ele Aries e ele Libra, e então fórma os élois equinoc-
ci0s do anno, um da primavéra e outro do o1:1,tomno, um na 
ascenção, e outro na declinação do sol. 

Aos 21 de março quando o sol subindo se aproxima de 
nós, acha-se no to de Aries, precisamente sob a linha equi-
noccial, e como em tal dia não ha declinação alguma do sol 
são eJn toda a parte as noites iguaes aos dias, ·eis o equi-
noccio vernal ou ela primavera, que, segundo o pensar dos 
antigos padres, era o principio elo anno, ou então começava 
Psl.e pela lua nova, mais proxima d'esse equinoccio vernal, 
por isso que tão bello olho elo Mundo voltando a favoreçer-
nos com seo olhar agradavel e rios mostrando face alegre, 
dissipa o horrível frio, aqueGe a terra gelada, renova-lhe a 
força e o vigor, pois estava como que morta e enfraquecida 
pelas grand es geadas, e assim a fm:tHica, e fecunda não só 
de animaes como tambem ele todas as co usas inanimadas. 
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Como o sol nunca pára. pas;:;a immediatamenLr. aquem da 
.linha , snhinclo em tantos dia::; certo numero de graus para 
nó , e afinal vae declinando, ou separan.clo-se d'ella pro-
gressivamente durante tres mezes pou co mais ou menos, em 
que começa a girar pelos tres primeiros signos septenti-1-
onae;:;-Aries, 'l'aurus e Gemini , cresce ndo assim pouco a 
pouco os dias até 21 de junho no 1" de Cancer, nosso· tro-
pico sep tentrional, têrmo rla linha eclíptica, e não exce-
dendo-a de maneira alguma, é esta a maior declinação do 
sol na_ linha equinoccial elo lado do nosso pólo, e a maior 
altura do sol para o nosso zenith, conhecida por solstício do 
est.io que forma não só o primeiro dia maior do estio, como 
l.ambem a noite mais curta que nós, e todos os habitanres 

' aquem da linha para o Norte, podemos ter, e ao contrario 
é o primeiro e o mais pequt>no ·dia de inverno, e a maior 
noite, que pod em t.er os An tipodas, e todos os moradore> 
alem da linha para o Sul. 

Crescem e~ tes dias ao passo que diminu em os nossos . 
O oi todos os dias reco lll e-.se grau a grau ao semi-cir-

culo de sua declinação, e dentro em tres mezes percorre 
estes tres outros signos sep tentrionaes Cancer, Leo e Vi rgo, 
subindo para a linha soll a qual se acha no primeiro grau 
do signo de Libra, aos 2 I ele se tembro, primeiro dia do ou-
tomno, que é o dia do outro equinoccio, chamado 01ttomhal. 

Continuando e compl etando o Sol o seo curso pelos G ou-
tros igno:; alem ela linha para o Sul, começa aos 22 de se-
tembro a descer pelos tres primeiros signos meridionaes-
Libra, Scorpiu ' c Sagitta1·ius até o primeiro ponto ele Capri-
corniu ', onde está á 2 I el e Dezembro, e ahi é não só a 
maior decl inarão do ol, como tambem o primeiro dia maior 
d aL[uelle lado, e a noite mais pequena, que podem ter os 
Antipodas e para nós é o primeiro dia pequenci do inverno, 
t' a noite mais comprirl a: é o solstício do inverno . 
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N'este Tropico o Sol não se demora mais do que no 1'ro-· 
pico de Cancer, porem acabando-se ahi a eclíptica, e não 
podendo ir mais alem, visto ser o seo têrmo ou limite, ape-
nas o Sol alli chega principia à· girar para nós pelos outros 
signos meridionaes Capricornius, Aquarius e Piseis, sendo esLe 
acto o principio de sua ascenção ·e a eausa do crescimento 
de nossos dias. 

Aos 21 de Março, depois de haver terminado seo giro an-
nual, acha-se outra vez sob a linha equinoccial, principio rla 
primavera, e assim çontinúa seo giro perpetuamente. 

Não devo olvidar a·op'inião dos mais experimentados Pi-
lotos, que fundados em sua longa pratica creem, que o Sol 
chegando sob a lin~)a equinoccial, pára por tres minutos como 
se estivesse clescançando.· 

Não 6 aqui lugar proprio para questões, .e por isso l.Jasta 
11 izer-se, que o Sol nunca pára, ou interrompe seo curso sem 
'er por milagre. 

Quando está Jel.Jaixo ela linha no zenith d'aquelles, que 
ah i se acham, por que os dias, as sombras e as noites não 
soffl'em mudança ou diminuição sensível, e o Sol acha-se 
mais longe para o seo Apogeo, menos se descobre a vcloc.i-
tlade ele seo cut'so elo que quando está no seo perigeu, pa-
recr. q Je ell e pára e interrompe o cu1·so, embora seja uni-
forme seo moYimenLo. 

7 





CJ\ PITULO VI 

P a rte elementar'. Como o mar co m a terra fórma um. globo 
redondo, c ontido entre os' limites por Deos marcados. 

Deve saber-sr., em rP.Iaç,ão á parte elementar do Mundo, 
que asf'im como o Empyreo comprel1ende todos os Ceos inf'e-
rion~s, contidos um no outro até o ultimo, que é o Ceo da 
Lua, assim tambem o Ceo ela Lna contêm sobre si os quatro 
elementos, em tal ordem, que o fogo· occupa a ' mais alta re-
gião, .e cérca o elemento do ar-, o ar cérca os dois elementos 
agoa e terra, não se acbando elles comtudo na ordem e· es-
tado natural, porque o elemento da terra devia ser cubertó 
pela agoa, esta pe.lo ar, e .eqte cercado pelo fogo: as~im os 
creou Deos, este Soberano Arcbitecto, em tal orclerl). e e:l-
tado .. 

No principio ela creação, a terra estava inteiramente c.u-
berta e cercada de agoa, como nos ensinava a ~abedoria 
Divina no Ecclesiastes, 24. Ego sic~•t. n eM.Za texí onvn8'rn 
tetmm. Na verdade: à crgoa não tinha a espessura e den-
sidade actual , pois era ~ntão ligeira nuvem em fórma de 
vapor, com qu e havia a sabedoria divinà cuberto não uma 
parto e sim toda a terra. , 

Dizia o Propheta Rei Abyssus sicut . vestimentun~; amictus 
ej1•s, ou em traducção hebraica, conforme São Jeronymo , 
Abysso q·u.asi vestimenta operuisti eam: o· abysmo, a pro-

I 
f -- ·-·-_.1..··-· -----·-
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fundidade impenétrilVel e incomprehensivel dêsta ligeira nu-
vem era como um lindo manto, e rico vestuario, que por 
t.odos os lados cubria e cercava a terra. 

Não e conservou a terra neste estado mais elo que dois 
dias porque Deos quiz que e!Ja mostrasse seo bello rosto 
para servir de est.rado e de passeio ao homem, e como o 
ve tuaria não cubria. senão algumas partes do corpo deixan-
do as outras nuas, este Sabia Olíreiro apropriou-o logo e 
muito bem ás proximidades da terra, cuja face bella Linha 
de mostrar incontinente. 

Foi depois elo terceiro dia da creação, que Deos operou tal 
maravilha quando as agoas haviam subido á grande altura, 
porém como Deos é sem comparação alguma mais alto, mais 
ele,·aclo e infinit.amente mais poderoso, condensou e espes-
sou e'ta nuvem de agoas, permil.tinclo-lbes, que se reunis-
3 m e 'e recolhessem aos lugares marcados pela Proviclen .. 
cia Divina (<Cong?·egentql,r aq~~m q1.~ce sub ccelo sunt in locum 
1.mum, et appereat a?·ida.». Eis a ordem, que deo o grande 
Deo, ei a immecliata obecliencia ele suas insensíveis cre-
alura'-Et jàct~l/rn est ita . Logo á voz do Omnipotente-As-
c.endf!nt montes, et desceru:b.unt campi. 

É bem de crer que a terra fosse em sua primüiva ma-
tbematica e perfeitamente redonda porque todas as suas 
partes bo~ca\am igualmente o _centro commum tanto por 
·ua gra;;idade como pelo peso e tudo i'to mui suavemen-
te; porém para commodidade elo homem, Deos destruía o es-
tado as orden' natt.iraes principalmente destes dois ele-
mentos. á voz do '"'enhor a terra ,e cl·espe, as agoas se se-
param. a terra se abre a' -agoas se reunem, a terra sóbe 
as a<>oas de~cem alem do natural: a terra levanta- 'e e re·-
une-s em certos Jogare acima de si obre sua propria 
t.'ircurnferenria. formando a' im as tremendas montanhas, 
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valles, cavprnas, que vemos, e as agoas se _reconcentram 
nas concavidadfls e abysmos da terra. 

Jussit, extendit ca1i"&pos, S~bb sidm·e vctlles, 
F1·onde tegi silvcts, lapiclosas s~wge?·e montes. 

Que maravilha ele Deus! Ab! que transformação e mu-
dança no Universo por causa do homem! 

Á ordem ele Deus, todas as creaturas, aLé as in~en siveís, 
sugeitam-se e obedecem, e só o hom em, embora dotado ele 
raciocínio, tem os ouvidos tapados, como a serpente. 

Apenas se reuniram as agoas onde aprouve a Deos, Sua 
\iagestade Divina lhes deo nomes, e as chamou-mai·es, 'se-
gund o o testen.unho Llo Divino Topographo «Cong?·egationes 
ve?·o ctquantrn appeltavit ma?~ia. 

Mas por que se chamam rrnares antes nó plural do que no 
singular? Este elemento está dividido ou . é clifferente em 
suas partes? 

Assim c.omo ha terras, cabos, e pmmontorios, que se es-
tendem pelo mar a dentro, assim ta.mbem o mar se espraia 
em largos e espaço;,o~ seios pela terra a clev.tro, que divide 
em muitas partes, e a que chamamos Ill1as, e como ha 
muitos mares para destinguil-os, -deo-se-lhes diversos no-
mes, tendo muitos várias propriedades e virtudes, differen-
tes sabores e cures ao menos na apparencia. 

Esta diversidade é proveniente do tempo, dos lugares, e 
dos seios onde a agoa milagrosamente Re recolbeo, pois não 
deixam de ser uma. e unica todas eBsas agoas do mar, dos 
rios, e das fontes, tanto por sua naturesa, como por have-
rem recebido do Espírito Divino, que sobre ellas andou, a 
faculdade de germinar e de nutrir como clisst} o Genesis-
Spiritus Domini (e1·eúat·tw s~ú]JB?' aqur~s, Oll a panlphrase 
Chaldaica-Spi?·imúS Dei insu(flabat swpe1· j'acicm. aqtbcw·um. 
O espírito ele Deo;:; soprava sobre a ~upcrficie elas atmas, 
porém insu flabat, o sopro Divino n'ellas penetrava, pelo que 



este elemento se assenhoreou do5 outros: por suas e .\hala~ 

ções refrigéra o Ceo e o fogo, fertilisa a terra regando-a por 
toda a parte po1: meio do grande e temível Oceano, que o 
une e ahraça, bem como as fontes, os rios, •os seios, os ma-
re:;, e toda a terra Lambem, de um Polo a outru, el e sorte 
que este elemento ela agoa e tlo mar, unidos, formam so-
mente um corpo redondo, ou um só globo no meio do Mun-
do, como o centro elo Univer$0. 

Bem sei, que muiLos gregos,· seguindo a opinião de 'l'hales 
Àli lesius, pensaram ser a terra similhanLe a um navio, que 
J1uctua em cima das agoas. 

Ao contrario: fazendn es tes clous elementos um só globo 
no meio elo Mundo, a terra fica immovel, como o verdadeiro 
centro de toda a esphera tio Universo. 

Deos es tabeleceo, :;egurou, e firmou o elemento da berra · 
em seu seio de tal fórma, que · nunca pudesse aLa lar-se ou 
mover-se ele ~ c o lugar como diz David :-Pinnavit De·t&s 
orbe-n• te?TW, qtd 1wn comnwveúitw·. 
~ -i~Lo o homem deve reconhecer a bondade de Deos pm 

lhe haver dado moraua tão segura e tão forte, porém não 
permanente por nos prometter o Céo, si digno~ formos de 
tal graça . 

A graviclacle nalural da terra faz com qu e sendo crcada 
em seo cent.ro, não possa mover-se de uma parte para outra, 
para o Oriente, Occidente, Septentrião ou Meio-dia, pelo 
que disse o Poeta fallanilo elo Chaos : 

-i\'eG VÍ1'CUililf1bSO penclebat in aere tellus, 
Poncleribus libmta · s~âs. 

E da natureza da terrã descer por sua gravidade e oceupar 
o lugar mais baixo, de forma que o caminho mais longo a 
~a.zer- se seja da circumfe"rencia dos Céos. 

Et p1·essa est g1·avítate sui . 
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Si ella se movesse para o OrienLe, ou Occidente, para o 
~feio-dia ou Septentrião, se aproximaria mais d'esta cir-
circumferencia. 

Si ella se movest>e. para o nos:So nadir, pauto OtJPOSLo a 
nossa posição vertical, subiria tambem como si movesse, ou 
subiria para o nosso zenith. 

·Si particularmenLe deseja-se procurar qual é o eentro, ou 
a base da tena , e wmo gravidade e peso fazendo com que 
alguma causa caia e desça, pode comtudo suspender e as-
sim conser'var este elemento, responda-se ser este um dos 
elfeitos admiravei's da ineffavel grandeza de tão OmnipoLente 
ArchiLecto. 

Esta pergunta fazia Sua Mages tade Divina ao santo per-
sonagem Job.~Onde estavas tú1 dizia-lhe ellc, quctndo lan-
cei as bases da te1·ra? SoMe que paliçadas ('oram estabele-
cidas ? Sob?·e . q~w fomm, essas bases r~mdadÇL·S ? o que se 
acha debaixo ele sua pedm. ang·Ldcw? 

Causa admiravel ~ O centro, ou a base rlo centro ela terra 
não é outra causa ~enão um nada, e neste mesmo nada a 
gravidade sustém e conserva esta grande massa de terra 
firme, estavel, e immovel, sem encosto algum para susten-
t.al-a, além do seo centro, que é um nada. 

Eis o que diz o Propheta Job: Qui extendit Aquilonern 
supeT vacuurn, et ctppend'it ten·a/rn S111)JB1' nihilum? ccQuem 
estende o Aquilão sobre o vacuo, e pendura a terra sobre 
o nada? Ou para fallar com o sabio, esta base não é. ou-
tra senão a Sabedoria, a Pruclencia, e o poder inelfavel de 
Oeos. 

São os tres dedos, como diz o Propheta !saias, com que 
a Magestade Divina sustenta o globo da terra. 

ó Deos, quanto sois admiravel! Si o sois na Lerra qttanto 
não sereis no mar? É be~ verdade que Jlirab'iles elaliones 
ma1·is1 m.irabUis ·in, altis Dominus. 



J! tão furioso es te Elemento do mar, que si Ocos não o 
contivesse, innundaria de repente todo o. globo da Lerra, e 
elevar-se-hia por cima elo cume elas mais altas montanhas, 
como aconteceo por occasião do Diluvio Universal no tempo 
do grande Patriarcha Noé . Para não SG oppôr á vontade elo 
seo Creaclor, elle se· contém, se m novo milagre, no lugar 
ond~ Deos miraculosamente o recolheu sem nunca ultra-
passar os limites, que lhe fora m prescripLos, como di~se 

David: Tern?ti·I'I!Uiib pos·nisti {l lbGtib%s ·incwis, (accrescenta a 
parapllrase Chaldaica): o~be?n non 'tnmsg?·eclient'I.W n.eq·ttc 
convertent'IM' operi,re te1'Tam .. 

Era tão furioso este Elemento, quu para embáraçal-p de 
innundar a terra, fo i necessario 'pôr-lllB Oeos portas e mu-
ralhas, que o cercam, e lhe serve el e limites, d'onrle nunca 
sahe.-Cm·q'l.úei o 111M' po1· tênnos e limites (disse Deos fal-
I anelo a Job), e puz-lhe (m·1·olhos, tmncas e po1·tas, e lhe 
disse :-Vi?'ds até ctquí, e 1k'lo pa~scwcts mcâs adiante, e 
aqui queb i' c/ I' tiS tuas ondas entumecidcts. 

Dizem os Septenta, serem esses têrmos e limites um claus-
tro, onde Deos fechou o mar com prohibição absolu ta de 
nunca d'ahi sahir.-Pos'l.â eis te·rminos circumponens cLaus-
tm et po1·tas etc. A paraphrase Cl1aldaica disse ser isto um 
Decreto, uma Ordenação, e Aresto inviolavel.-Conct·usi 
s-tvpm· eo decTetum mewn, et posui Litt0m q'l.basi pess'l.b!Oi;. 

Quereis saber quaes são esses têrmos c limites, essas 
portas, ferrolhos, trancas, feciJacl uras, e claustros, qLi c cer-
cam o mar e o embaraçam de ionunclar e submergir a 
Ler r a? 

São apenas areias moved iças, que vuam diante elo venLo, 
cercando a maior par te ele eleÓ1ento tão furioso, e ::;ervin-
do-lhe ele trincheiras, como se evidencia cl 'estas palavras: 
- Posui a1'enam, terminum ·1nari, pnecepturn semzJite 7·~ 
m&m quocl non prmte?·ibit, et commovebmmw, et non po-

.. 
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te Pu-nt, et 'intumcsce-nt flucti&S e)'1 ~s , el non /.ransibtmt itltui. 
«Cerquei o mar de praias , e lhe dei por limites-areias mo-
vediças.>> 

Ainda bem, que são essas areias tão baixas e chatas -:l 
pon to ele parecerem valles comparativamente com o" mar, 
que parece alta e medonh a montanha 'levantada por cima 
deltas, como tivemos occasião el e vêr ao longo de quasi 
toda a cos ta da Barbaria: são Cil mluclo claustro tão forte, e 
muralhas tão firmes, a ponto de nunca este elemen to poder 
ultrapassai-as, e nem passar por cima d'ellas sem permissão 
de Quem ll~e deo tal ordem. 

Enche-se e estoura este elemento constantemente com 
tanto ou mais es' rondo do que os relampagos .e trovões: 
:-;ão terríveis suas ondas e vagas-ascencl1.bn.t 'W:>q1.w act 
cll!los, et clescenclu;nt 1.6Sqtbe ctcl abyssos. Parece querer en-
·g-olir constantemente a te rra, levantando onda::; tão furiosas, 
corria ameaçando chegar ao Céo, e depois as analc até o 
fundo dos abysmos. 

lV1.bbUa tanguni!IJ/1' velis et tena. carina. 
Bate a todo o momento essas portas e muralhas, que as 

cercam com suas vagas tempestuosas, similbantes a peças 
e canhões ele. arl.i lharia capazes de romper trincheiras, cles-
ll'llir os mais fortes castel los, e arruinar as maiores Cidades. 

Com tudo isto IlãO pócl e e nem' nunca poderá vencer, e 
nem exceder essas baterias, ·apenas areias movediças e 
fracas, por ser essa a imrnutavel vontade ele .Deos.-PnEce-
plum se-rnpilernum q'l.&od non JJ?"Cete?·ibit comnwvebun-
f.lM·, etc. 

As creaturas irracionaes, ao con trario do homem que é 
racional, não desobedecem a seo Creador. 

8 





CAP ITULO VII 

Do movimento, lluxo e r efluxo do n •ctr, e ela di.ffic ulclacle 
d e passo.r-se a linhct eqi.1inoccic1l. 

B::>te t; rande elemento, qu e com !:l U a~ ondas, como si 
fosse bell o e rico vestido, cobre a maíor ·parte da terra es-
tendcnuo-se de Norte a Sul , está em movim ento tal e tão 
aclmiravel, que confunde o~ mais raros espíritos elo Mundo 
na indagação de suas causas. 

Qu em até hoje pôde cornprehender as molas de seos Jlu-
xos e refluxos? 

Têm como certo' alguus , haver Ari3toteles se precipiLaelo 
no Eurippe, desejando qu e es te o comprebendesse visto elle 
não comprehend er os princípios e as razões elos seos mo~ 
vimentos. 

Quem , depois d'esLr, grande philosopho, pude el escubrir ., 
o meio el e desatar nó gnrcl io tão assustador, e dar-nos co m 
certeza a razão do aclmiravel movim 0nto elo terrível O-
ceano? Movimento, que não ::>e 'faz el e' t>olo Are ti co até o 
Polo Antarctic'o, nem do Polo Autarcl ico até o . Pulo Arctico, 
t;omo se persuadem alguns. , 

Si este, elemento ro lasse do Norte para o Sul e elo Sul 
para o Norte, não bavia muito que admirar, porém maraYi-
lha sabend o-se que o mar caminhando para o Polo r\nta r-



cLico faz o mesmo para o Arctico, tendo ao rp esmo tempo, 
embora ém differentes lugares, movimentos contrarias. 

Na occasião em que o mar se retira do nosso Pglo Ar-
ctico, regressa tambem elo Antarctico, refluindo, no ml:io elo 
mar, tanto de uma parte como ele ou tra. 

Encontrando-se as marés e os refluxos sob a linha equi-
DQccial, immediatamente empola-se o mar, entumece-se, e 
engrandece se até que se termine o reauxo. 

Apenas o mar se entum ece e ergue-se de maneira des-
communal, como que assimilhando-se a aHas montanhas, 
começa a dilatar-se e a abaixar-se. 

Tanto· mais dilata-se, quanto mais- abaixa-se sob a Jinha: 
tanto mais se abaixa no meio do Mundo quanto mais sóbe 
e espanele-se ele uma e ouira parte para os dous Polos, ro-
lando 1Jor cima ele .areias, ele praias, ele costas por meio de 
suas ondas maravilhosas, qu e se oppõem aos rios e regatos 
innundando campos, enchendo fossos, r. concavidades, en-
t.umecendo-se e elevando-se até á vinda do Sudoeste. 

Quando este Elemento se dilata para nós e outras ex tre-
midad es do mar, chama-se fluxo, e refluxo quando se re-
tjra para a lin ba equinoccial. 

Durante 211 horas fa z-se duas vezes o fluxo e refluxo elo 
mar, porque em 5 horas, pou co mais ou menos, corre, ou 
(l1be o mar para o Nor te e para o Sul , e em 6 a 7 horas 
faz seo refluxo . 

Como o estado da lua nem sempre· é o mesmo ou sirni-
lhante, porém irregular, e)u seo crescimento e decresci-
mento, assim é tambem desigual o movimento do mar, nãu 
tanto pelas tempestades e inverno, que o tornam mais 
replecto c furioso, detendo-lhe ou apressando o curso ás 
tempestades e 'ao vento, conforme lhe são favor a v eis ou op-
postos, mas. e principalmente, porque o flnxo e renuxo do 
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occeano é differente. conf01:m e a diversidade das idades da 
Ltw. 

Quanto mais altas são as ::tgoas, menores são as idades 
ela Lua. 

Perto elo segundo, ou decimo sexto dia da Lua, que é 
alguns dias depois d-a Lua cl1eia e nova, ttlmos nas costas 
ele França mar grande e cheio, como pensam todos os Mes-
tres Pilotos, que tambem tem notado haver no Maranhão e 
su.as circumvisinhanças . mar cheio quasi dois dias antes de 
nós, por estarem talvez perto da linha . 

Aos nove e aos vinte e tres dias da Lua, as agoas são 
baixas e mortas , e por isso chamamos mar moTto. 

Nus dias decimo-segundo, e vigesimo-quarto da Lua, 
principia o mar a crescer e a subir: aos cinco e desenove 
começa a diminuir e a abaixar-se. 

Durante 7 dias cresce, e por isso chamamos ctgoas vivos, 
e a~1 contrario agoas mortcts durante os seLe dias, que di-
minuem. 

i\'luitas são as opini ões, que dão diversas causas natu-
raes a es te fluxo e refluxo el o Oceano, e algumas até as 
attribuem ás concavidades da terra, porém tal disposição 
reciproca não púcle ser ordem e nem causa cl'este pheno-
meno. 

Uns clão-ll1e como causa uma fól'ma substancial, ou uma 
propriedade interna, porém um corpo simples, com uma só 

\ 

forma, só póde te r um simples movimento . 
Outros o aLtribuem ao art1or elo So l, porém como se faz o 

Ouxo elo mar duran te a noite? 
Vendo a maior parte elos cxplicadores a .simpathia e a 

afllnicl ade do mar para com a Lua em seo fluxo e refluxo, 
aL~ribuem es~es á influencia d'es te Planeta. 

Si é muito provavel esta opinião de muiLas pessoas gra-
yes e · notaveis, não é com tudo sem grand es tlifficulclades. 
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Si pot· influencia da Lua, el les entendem o movimento , 
ou a sua luz. ou alguma virLude occult.a , porque não produz 
os mesmos effeitos razendo seo curso orclinario em todos os 
mares e enseiaclas esistenles debaixo do Céo? Po~que um 
rlos clous Eurippes, como se diz , em 24 horas tem 7 lluxns · 
c refluxos~ e o terce iro niio lrm nr~nbum , acontecendo o 
mesmo nos mares Mediterraneo, Adr iatico, r: mui tos Outros, 
que sentem pouco ou nada o seo influxo? 

Porque a agoa elo mar desde o Cabo ela Palma a 4" além 
da linha até o Cabo das Tres Pontas, comprehenclendo· esse 
r,spaço entre um e outro, perto de 'I 1 O legoas, tem curso' 
irregular e differcnte? 

:-íotam .alguns cxcell entes pilotos, que a agoa depois do 
1;a!Jo da Palma se inclina 15 dias el e um lado, e 15 dias do 
outro al é sob a linha: quanrlo a Lua cresce, porque n'este 
mesmo lugar antes el e que em outros corre a agoa para 
E. S., e quando decresce para 0-N. O.? 

Não ha duvida qu 'e a Lua não domin e sobre o mar, como 
soLre muitas outras cousas, e não parece tambem qn e seja 
a causa elo Jluxo e refluxo du mar. 

Quem sabe tambem, si a causd cl' esse admiravel movi-
mento não será alguma virtud e occultada no meio do Céo, 
onde imaginamos a JiniJa equinoccial, a não querer-se attri-
Luil·o a alguma intelli gencia, como se diz á respeito tio mo-
vimento dos Céos ? 

Como se pode explicar, que as ago:1s . elo mar, de todas 
as partes elo Oceano se reunam debaixo · da linba, a não 
:;er por alguma virtncle occulta , que as attrahe, e reun e to-
das, como o iman attrahe o ferro, sendo con tidas por seo 
propi'io peso, e obrigadas a abaterem- se, a dilatarem-se, e 
a fazerem seo reflux o ? 

Tfa n'isto uma gra ndíssima Providencia dr Deos pela com-
modicl ade do hom em. 
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A reumao e o receptaculo des tas agoas são os fl uxos e 
refluxos do supraclito grande Oceano, existentes no meio 
deste globo, sob a linha equinoccíal, cauzadores do difiicíl 
accesso des te grand e elemento, principalmente na passagem 
da linha . 

Somente -se pode aproximar Elesta linha no seo fluxo e 
refluxo, víslo es tar o mar sempre n'um o.u n'outro estado, 
eml)ora não seja bem percebido no melo do abysmo d'agoa. 

Si quizercl es passar no tempo elo fluxo, sereis açoitado 
pelas vagas e ondas, que vos são contrarias e em sentido 
opposto, e muitas vezes vos empurrando para onde viestes. 

Se com o favor do reJluxo cuidais avançar com as agoas, 
que vão para a linha, é cousa que bem pode ser, mas se-
guir rumo diverso-eis a difficulcl ade, pois ao passo que as 
ondas do refluxo , al em da linha, cabínclo sobre vós, vos 
empurram e repellem, tambem vos offerecem forte barreira 
difficil da ser vencid a. 

As mesmas cl illlcul dacles el a passagem repetem-se no re-
grr-sso tanto ele um lado como rle outro, segundo as expe-
riencias com rrí uns de pilotos c marinheiros. · 

Para passar esta linha necessita-se quer na ída quer na 
volta, de venlo mui favoravel, que ' VOS empurre e aj.ude a 
subir ~ vencer es te salto,_ senão correi~ o risco el e ahí ficar-

. des por muito tempo, principalmente si ~e encontram cal-
marias, acontecendo isto a muitos, que até tiveram a honra 
de se demorarem tres a quatro mezes, gas tand o suas pro-
visões. 

Conta-se com visos ele verdade, que demorando-se ahi 
certa personagem por 5 ou 6 mezes, vio-se obrigado a re-
troceder por não lhe ser possível passar tal linha. 

Si quando ahi chegardes apparecer calmarias, estaes em 
perigo de viela pelo calor insupportavel, de.biliclacl .::, moles-
tias, corrupção rle \'iveres; podridão el e agoas e ele carne, 
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. especialmente do pão, que se enche de verm es, e de ou-
tros pequenos bixos similhau tes a porsovejos. 

Deps nos coil~edeo a merc0 de passar esta linha tão facil 
como felizmente, e sem calmarias ., 

Os que ainda não a tinham passado, quando se viram de'-
baixo della, compriram a lei irrevogavel, pela qual levarei::~ 

um balde cl1eio de agoa salgada pela cabeça abaixo por LCI'-

<l es passado a linha pela primeira vez, ou então mergulha-
reis por tres vezes vossa cabeça dentro d'um üarri l conten-
do agoa do mar, ·e então recebereis a senha, que vos ha-d_e 
livrar no futuro ele iguaes proce!isos, sob promessa el e nunca 
clizel-a a outrem, senão aos qu e ja tiverem passado a linha, 
e ;>offJ·iclo es ta ce remonia marilima, e solemnidaclc parti-
cul ar. 



CAPITULO VIII 

Descripção de F ernand0 de Noronha, e continuação da· 
nossa viagem até a llhazinha. 

Depois de passarmos a linha, continuando nossa viagem, 
no domingo 18 de junho, na altura de !1° alem d'ella encon·· 
tramos tr.es grandes caravellas portuguezas, que vinham das 
lntlias Orientaes, e depois de nos reconhecermos reciproca-
mente, e estarmos, nós e ellas, ao alcance de um tiro de 
canhão, seguiram todos seo caminho sem uma só troca rle 
perguntas. 

Pouéos dias depois alcançamos 'Fernando de Noronba, que 
principiamos a vêr e descubrir no sabbado 23 de junho ás 7 
horas da manhã, em distancia de .dez leguas longe della, 
onde encontrámos muitos passaros voando sobre o mar ca-
çando peixes, o que servia para convencer-nos, como tinha-
mos previsto na vespera, que não· estav~mos longe de tena 
segundo a experiencia dos Pilotos. 

Chegámos nesse mesmo dia á tarde, e na manhã do dia 
seguinte, domingo, em que a Igreja solemnisa a festa do 
glorioso P~rcursor de Jesus Christo o Santo João Baptista, 
ancorámos defronte ela Ilha, que se acha a 3° e 3jl. de ·al-
tura, e a 8 1/~ 0 de variação d'agulha. 

Tem esta ilha 5 a 6 legoas de circumferencia: é bonita e 
agrarlavel, e uma das melhores terras, se assim se pode 

9 
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tlizer, muito vigorosa, extremamente l'ertil, e capaz de pm-
dusir tudo quanto seja util. 

Demoramos-nos ahi t 5 dias para r·efrescarmo-nos e beber 
agoa fresca. 

Encontrámos melões, giremuns, batatas, ervilhas verdes, 
e .outros fmctos excellentes, muito milho e algodão, bois, 
cabras b\·avias, galinhas t.riviaes, porem maiores do que as 
de França, e sobretudo grande quantidade de passaros de 
diversas especies desconhecidas, e em numero infinito, Q 
que muito nos agradava por serem bons para se comer, e 
rle faci l caçada, pois podiam ser mortos no vôo, ou sobr'e 
as arvores á varadas e á cacetadas, e até á mão em seos 
ninhos. 

Na Jtha elo Fogo, proxima á de Fernando, não ha n .•nor 
quantidade de passaros, uns do tamanllo de gan,;os e ca-
pões, e outros menores e iguaes á pombas. 

A maior parte delles põem ·ovos sobre ervas ou mesmo 
na terra, e não se reti-ram d'esses lugar·es, embora sejam 
empurrado_s á ponta-pés, sem duvida com receio de não se-
rem esmagados 03 ovos. 

Parece incr;ivel a grande quantidade de passaras, ahi ex-
istente, mormente pela facilidade com que são apanhados, 
e eu mesmo não acreditaria, si não visse. , 

Para· sustento diario ele nós todos consumiam-se por dia 
mais de cem duzias, sem haver a menor clifferença na quan-
tidade, que apparecia. 

Entre estes. passaras , ha uma qualidade a que chamam 
Thesm~ras, por terem a cauda bi-partida: como não têm 
filhos, que os prendam á terra, habiLam de orclinario no . 
mar, distantes das praias 200 a 300 iegoas, perseguindo 
constantemente os pobrr.s peixes VoadoTes, de que já fallá-
mos, para o que es tão sempre' voando, com as aza: abertas, 
e dormindo para assim dizer nas nuvens. 
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Tudo isto me faz crêr, que Deos, o Creaclor, que por sua 
· admiravel providencia deo á todas as creaturas meios su1Ii-

cir.ntr.s para se conservarem, provêo cs(es passaros, de qur 
rstou . tratando, de uma bolsa, ele couro 5rosso, e alaran-
jado, collocacla debaixo da garganta, sempre cheia de vento, 
0 por isso cll es pairam no ar, servindo ella Lambem p<11'a 
armazem e deposito de comida, com que se alimentam. 

Entrr, as arvores mais notaveis da llha, ha uma muHo 
bonita e agradavel, que tem as folhas vei'des e muito pa-
t·ecidas com as elo Lameiro : si por accaso tocaes essas fo-
lhas com as mãos, e depois cdçardes os olhos, sentireis logo 
tão grande clôr por tres ou quatro horas a ponto ele per-
derdes a vista. 

J&nto á esta arvore se encontra orJinariamente outra qua-
lidade, abi posta como antídoto por bondade divina, tendo 
as fo lhas a propriedad e rl e tirar a dor, e, restituir a vista, 
apenas esfregardes com ellas es olhos, corno vi acontecer 
n·um individuo da nossa companhia. 

Muitas pessoas, de nossa expedição, ignorando a pt;oprie-
dade má d'estas arvores, som·eram muitas dôres por ellas 
ca~1sadas. 

Ente outros casos >·i um n'um · elos meos amigos, qne . 
abaixando-se, como eu fiz, para passar debaixo cl'ella, foi 
por casualidade Locado por um ramo na aba do seo chapeo, 
e, não sei corno, immediatamente e na minha presença prin-
cipiou a sentir essa dor, e depois a cegueira. 

Por t~erto é isto um verdadeiro symbolo do peccado : 
na apparencia agradavel e al egre , porém tocando com a3 
mãos, as obras, por consentimento de um<l vontade deter .. 

' minada, perde a gi·aça, que é a vista da alma, experirnen-
Lando-se log·o viva dor, e pungente remór:>o. 

O Propheta David é quem podia tratar bem d ' e~Le ponto, 
porque depois ele ha\·er tocado esta a,rvore malc!icta, cheio 

' 



de dôr, dizia a ·lastimar-se :-Cor meurn coniJtwba(um 
est, dm·et·iquU me vi1·t-gs 1nea, et turne·n oculorum. meo, 
·i·um, et iz~sum. non estmecum. <<Me o· coração esta per~ 

turbado, cleixou-me a virtude, e a luz dos meos olhos 
Lambem'' 

Esta dôr pungente, e agudo remórso nunca mais deixará, 
o que · tocar esta arvore maldicta, privando-se voluntaria-
mente da luz interna de sua alma, si não lançar mão das 
fi 1lhas da verdadera arvore da vida; da Santa Cruz, onde 
tanto sofft·eo o nosso Salvador, q~e por seos merecimentos 
a.ssim nos curou de todas as ferida.; da arvore do pecc.ado, 
segundo diz o Apocalypse.-Folia ligni sunt ad sanitatem 
gentitbm. <<As folhas cl'esta arvore, isto é, da Cruz, servem 
para a saude e curativo dos gentios.>> 

Habitava a Ilha um portuguez em companhia de dezesete 
ou desoito indws, homens, mulheres, e crian~:as, todo:; es-
cravos, c para aqui desterrados pelos moradores de Per-
nambuco. 

Baptisamos a maior parte d'elles, casámos dous, depois 
de havermos plantado a Cruz no meio ele uma Capella , que 
preparámos para a celebração da Santa Missa. 

Estes pobres inclios, hem como os portuguezes, recebera~n 
dos SD.r.s de Rasilly e ele la Ravardiere tantas finezas, que , 
sabendo do nosso projecto de ir -plantar em Maranhão a fé 
e a crença do verdadeiro De os para o que leva vamos 'quatro 
Padres Capuchinhos, pediram-tl.OS com instancia para tiral-os 

· d'esse lugar e levai-os comnosco. 
De muito boa vontade foi satisfeito o seo pedido, com 

alegria d'elles, e consolação ae todos o::; seos parentes e 
amigos' residentes-ern Maranhão. 

Depois de demorarmos-nos quinze dias na Ilba de Fer-
nan.do ele Noronha, partimos no domingo 8 de Julho, ás 6 



horas da larde, trazendo comnosco os rliLos índios e portn-
guezes. 

No dia 11, quarta-feira , pela manhã começámos a 
vêr as montanhas dos Canibaes , principio el a terra do 
B razil. 

Sabe Oêos com que alegria, satisfação e contentamento 
víamos terras tão desejadas, depois de cinco mezes que par-
Limos de França e fluctuavamos no mar. 

N'esse mesmo dia, ás 12 horas da manhã, achamos-nos 
em frente, e na distancia de meia legoa, da enseiada de 
~fucuru costeando sempre a terra, e na quinta-feira 12 de 

. Julho vimos uma montanha alta~ muito direita, e assentada 
em terreno baixo, e chegámos ao Cabo das Ta1·ta1·ugas, 
d'ella distante 15 legoas, e ás 5 horas da tarde ahi fun : 
deámos. Acha-se este cabo a 2° 2/J de elevação e 1 0° e tfa 
de variação do iman . 

Este lugar é muito bonito, e maravilhosamente agradavel, 
abundante de bons fructos e ele caça. 

O mar que cérca estas costas, bem como os lagos da terra 
firme, são abundantes rle peixes ele varias especies, cliffe-
rentes elas nossas, e dignas de serem vistas. 

Abi demoramos-nos 12 a 13 dias esperando marés gran-
des para irmos á Maranhão. 

Durante a nossa demora occupavam~se os co mpanheiros 
em pescar e caçar, e entre outros peixes, que apanhavam. 
havia ·uma especie muito abundante, a qu e chamavam ?·on-
cadr1res, porque estando os pescadores fóra elo mar princi-
piavam a roncar contra o seo costume, e assim o faziam 
por algum tempo como se fossem leitõesinho:;. 

Demoramos-nos ahi até terça-feira, 24 ele Julho, dia em qhe 
uos pareceo estar o vento de feição p·ara a Gaba!" nossa vi-
agem, e assim levantámos o ferro, logo· pela man b:i. ,. fó-
mos sempre costeando até perto elo rio Carnousi, e1;1 ~.:uj a 
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pn.Jximiclade vimos . uma montanha muito grand e e muito 
a!La, e bem proeminente na terra chamada Iúuyapap . 1· 

Fomos seguindo ao longo de um tcneno baixo e ver-
melho até quar'La·feira 25, quando vimos as a1·oias · b?·,m-
cas. 

Finalmente Deos, favorecendo nossos desejos e intenções, 
nos levou a salvamento ao porto, que é n'uma pequ e~1a 
Ilha, na entrada da grande enseiada elo Maranhão, distani.•' 
da llha-Gmncle 12 legoas, onçle cs taYam dois navios de 
Dieppe. 

Fundeamos na quinta-feira 26 do dito mez, dia da beiU-
aventurada Santa Anna, Mãe ela Sacmtissirna Virgem Maria. 
dia verdadeiramente notavel por ser ele graça, pois o nomf' 
de Anna, em _hebreu (da raiz ~ , Chanan) quer dizer 
-graça, e dom benigno, beneficiando-nos Deos, n'aquelle 
dia solemne, com a nossa chegada a bom pot·to, .~.i

gual evidenL•' ele .sua ·benigna graça, e grande fav,or. 
que fazia a e:,Lt_; pobre ·povo, oiTerecenelo-Jhe, tão liberal-
mente, a remissãrJ plena de todos os peccarlos pela re.ce-

1 Jbiapaba. Segundo o Senador Thomaz Ponrpeu de Souza 
Brazil, esta extensa serra liga-se á cordilheira occidentnl do sys-
tema Brasilico: começa quusi na costa do Noroeste, perto da B[u·-
ra Oriental do rio Parnabiba , entre o Iguarassú e o Timonila , se-

. gue a direcção quasi de N. a S. até á distancia de 130 legoas, 
pouco mais OLl menos, com os nomes de lbiapaba , Serra Gnude, 
Cratheús, etc., ct.c. Vêde Ensaio Estatístico da Provmcia do 
Cem· á . 
. E celebre p~:~la _glorio_sa e sempre memoravel morte do aposto-
hco Padre Frane1sco PIIIto , quando por nhi andon a catheqnisar 
Indios, e pelos altos feitos. ,ahi sempre triumpllantes, em prol da 
nossa santa religião pelo venuando Padre Antonio Vieira amho.; 
da Companhia de Jesus. ' 

2 Vae em branco por .f<lita ele .typo pr,oprio. 
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pçãu do Sauto Sacramento do Baptismo, que íamos an-
nunciar com risco de nossas vidas, não desejando outra 
recompensa e nem salario, alem de tirar esta gente do erro, 
e· de filha do diabo, e herdeira do inferno, fazel-a filha de 
Deos ~ co-herdei,ra ela sua gloria. 





·\. ... 

C~\PITULO IX 

D a che_,ada u J lh a d e SanLd ~-\.n> w . <: c'rü o i'u1 Lenzida e 
plantarla a Cr- 11 >< -

Deos, r :ma divina !Jontlade, nos fez chegar a lllw -pe-
IJ1-"e-na, ch macla pelos Indios Ypaon1niTy, 1 inteiramente der>-
habitada. 

Apenas seguramos bem os i1osso::; navios, lizémos cons-
truir uma Cnn bonita e alta para plantai-a solemnemente 
no scguin domingo. 

Em qu to se trabalhava n·e!la, para não perder tempo, 
julgou-se orn mandar emmissarios à llha-Gmncle elo Mara-
nhão afim · de prevenir os Indios da nossa chegada, , c per-
gunta r-lhe , se ainda linh,am a mesma vontade d t~ outr'om 
de recebe rem os ~rancezes, tendo esta precaução por fim 
não offend~l-os na mais pequena couza. . _ 

O Siír. Des-Vaux, de quem já fallámos no principio do 
livro, foi •nomeado pelos Si'ir. 5 Loco-tenentcs-generaes para 
tal embai1ad a. 

Partio logo no dia seguin te, e cli ogantlo á Ilha referida , 
reunio tod,o/s os Principaes e Velhos, e lh es disse, que con-

1 Está na lat. meriJ. 2" J ~ · c r1a long. o~.:e. de tio o, o' uo eeutro 
da Ilha, meridiano de Par·iz. Wde o nosso Dicciona·rio historüo 
e geog-raphico do fl{aranlu'lo. 

10 
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forme seo~ desejos Linha patenteado ao nosso m ito grancle 
e muito poderoso Rei o desejo que tinham, de serem seos 
subdiLos, ele reconhecei-o por seu Soberano Monarcha , e de 
receberem d'elle um CapíLão, grande guerreir e valente, 
para sustentai-os e deffendel-os contra seos inimi?Os, :;endo 
sempre amigos e alliados dos Francezes, comri' o tinham 
sido ha muito tempo, negociando com elles, e vindo sempre 
de f?rança todos os generos, de que necessitasseth, e eorno 
nada d'isto se podia fazer sém abraçar· se á noss Religião, 
e conhecer-se o Deos, que adoramos, tinha pr mettido e 

·asseverado á sua M::J.gestade, êm nome d'el!es; que estavam 
dispostos a se baptisarem, e· muito satisfeitos de e fazerem 
christãos, segundo suas palavras, pelo que o nos,o potlero-
sissimo Rei, muito . alegre, mandou-o assegurar-1[1 s de sua 
parte, que sempre os consideraria seos amigos fi is, e sem-
pre os defenderia de seos inimigos, se quizessem abraçar a 
nossa Religião, e receberem o baptismo, e pan isto lhes 
mandava quatro Payété, isto é, quatro grandes rophetas, 
com o fim ele instruil-o e cathequisal-os, · em -<~mpanhia 

de um grande Btvnouich.á~•c (assim chamam ell s o Rei e 
seos Loco-tenentes), e muito!' soldados para c! endel-os, 
sustentai-os, e protegei-os, os quaes já estavam a !lha--pe-
quena com seos ·avios canegauos ele muitos ge eros, não 
querendo vir an teR d'elle preveni l-os, e saber se ·inda: pre- · 
· sistiam nàs mesma;; intenções. 

Si pensaes como d'antes , continuou elle, irei ~~uscal-os e· 
e trazel-os immcdiatamente aqui, e no caso co trai·io não 
ha necessidade que tenham tal trabalho, pois te nos resol-
vido eu e elles regressar it. França. 

Deram-lhe os Indios cgta resposta: - <<Admiramos-nos mui-
to, que vivendo tanto tempo comnosco, não' conheças ainda 
o nosso genio e modo de proceder, e venha-.nos fazer tars 
discursos, como se cost.umassemos falt.ar á nossa palavra. 



1< Alegramos-nos muito cóm ,a vossa vinda, já pu r nós lia 
muito tempo esperada conforme vossa promessa, e por i::;so 
te pedimos, que nos tragas os Padres e o Btwuuichá~w, 

qu8 nós os, receberemos com toda bondade, visto ser grande 
o desejo, .que temo:> ele vei-os, e ele obedecer ás suas or-
dens.)) 

Reconhecendo o Sr. Des-Vaux a 1Joa vontade cl 'e lles, avi-
sou aos Srs. Loco-ten0ntes-generaes, e pedio-lhes, que r.on-
tinuassem a Yiagern até á Jtha-GJ·ande. 

Em quanto se passavam estas cousas,. ficámos com toda a 
equipag~m no porto ela ll!w-peq16ena esperando a resolu~~ão 
dos Inclios. 

Mandámos durante esse tem po construir uma grande Cruz, 
como já dissemos, e qumJdo, prompta saltámos em terra no 
domingo z9 de Julho. 

Depois !k havermos benzido a agoa, cantou-se o veni-
C1·eatoT na praça onde foi construída a Cruz; 1: d'ahi sahi-
mos em ·procissão até onde devia ser planLad ü, n'uma pe-
quena e!J)inencia oa collina distante do porto mil passos. 

Na procissão cantámos as ladainhas de Noss:t Senhora. 
O sr. de Rasilly e todos os principaes da no;:"·' c·qoipa-

gem carregavam ao hombro a Cruz, com rnniín !Cspcito e 
devoção, com gs olhos arrasados de lagl'imti81 e c:heios de 
muita. a.lt>gria e contentamento: 

Apenas chegámos, principiámos o Te- De1-&m ta·u,dam·u.\ 1 e 
no fim benr.emos a Cruz com toda a solemnidade, fazendo 
antes uma pequena exhortação. 

Benzemos tambem a Ilha peq,uena., a que o sr. de· Ra-
si lly cleo o nome de-ltho, de Santo, Anna___.:por haver abi 
chegado no elia ela sua festividad e e solemnidadc. 

Em seguida foi plantada a Cruz, a_o -som ele muitos tiros 
ele peça que, por ordem do sr. de la Ravardiere, deram o:; 
navios em demonstração de alegria, cantando nós o llymno 
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-V exila regis J!fDdeu.nt- , e erguendo-se logo e desfral-
dando-se ao vento os estandartes e insígnias elo nosso Rei 
Jesus-Christo. 

Erguida a Cruz, foi adorada por todos os Catholicos com 
muita cl evoyão e cordial ternura, e muil.a alegria e conten-
tamento por havermos chegado, e visto tão gloriosamente 
arvoradas as iosignia.s de Jesus-Chrbto n'esta tena infiel, 
que até então só havia produzid o cardos c espinhos el e mal-
dicção, e d'agora em diante iria offerecer os doces fructos 
ela graça pelos rnerilos da Paixão de Nosso Senhor, que 
vive e reina CCim o Paer e o EspiriLo-Santo na eternidade 
dos seculos. 1 

1 Não cons.en'OU-se mRis essa Cruz, não foi renovada, c assim 
desappareceu esse primeiro monumento levantado na Pmvinria 
pelos Francezes 1 

Ahi actualmente existe Jlm Pharól . 



- r:APITULO X 

., 
Da nossa entrml.c1 nn. Hha do Maranhão, e da dlsposição 

d o Fort e . 

Acabadas todas estas ceremonias, o. sr. Des-Vaux deo-nos 
a saber a sinceridade e boas amizades dos Inclios. 

Adiante de nós o Sr. de lla silly sahio da Ilha de Santa. 
Annc•, depois de plantada a Cruz, com direcção á Ilha-Gmn-
de l, levando com sigo muitos francezes, os quaes foram· Lodos 
muito bem recebidos pelos Inclios, qiJe lhes tes temunharam 
por mil caricias tiua amísade e satisfação por tal chegada. 

Por todas as aldeias, por onde passa v a, elle lhes fazii 
eonstar, por inte]·rnedio do Sr. Des-Vaux, ter ~indo da parte 
elo nosso muito grande e poderoso Rei de França, conforme 
suas supplicas, para viver e morrer com elles como seos 
bons amigos c alliados, defendei-os e sli stental~os contra 
seos inimigos, trazendo quatro Padres para ensinar-lhes qual 
era o verdadeiro Deos, o que sabido poderiam ser seos fi-
lhos pül' meio do bapti~mo. 

Quando os Padres, disse elle, souberem da vossa vontaàf' 
e desejo, elle.s chegarão a .len'i·rér., (porto da Ilhct-Grande , 

t Tambe'm se chamava ilha elos Tupinambds, porque estes 
lodios occupavam a costa desde a fóz tio Jaguarihe ·até esta Ilha . 
Ainda voltaremos a tratar d'este nome. 
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onde tinha combinado comnosco ahi acll.ar-se ern dia mar-
cado), e ahi é necessario que eu es teja para trazel-os á 
vossa presença, convindo que ahi Lambem compareçam al-
guns principaes, e homens velhos, demonstrando assitn a 
vossa alegria e ~atisfação pela vinda d) Hes, o que acham 
bom e á proposito. 

Heconhecendo o Sr. de Hasil ly a boa vontarle d'elles uo 
acolhimento, que lhe fizeram,· ,escreveo-nos para a Ilha de 
Srmta Anna, contando tudo quanto havia passado,, r~com
meodando-nos~ que nos achassemos na Ilh.a-GTa.nde e porto 
de JeviTée no dia 6 de Agosto, onde lá nos iria esperar. 

A vista d'isto partimos da pequena 1lh.a de Santa Anna, 
na manhã de 5 de Agosto, n'uma barca de 15 ou 18 tone-
ladas, em cumpilll hia elo Sr. ele Pezieux, muito digno e vir-
tuoso Gentil-homem do Delphim, e, de outrms francrzes da 
nossa equipagem . 

Na manhã sr.guinte, dia da gloriosa transfiguração ctr 
Nosso Salvador Jesus Christo, com o auxilio de Deos, chegá-
mos a Jevi1·ép,, que é, como já clisse, na Ilha-Gmnde. do 
)faranhão, habitada por lndios e Selvagens Tupinaml.iás, 
thesouros e prrl ras preciosas, que procu rámos em 1.ão 
longa viagem e atravez de tantos perigos. 

Para desf:mharcarmos, mDdámos os nossos habitos de 
panno grosso, e vestimos os de sarja parda, que trouxemo:'. 
de França prevendo o grande calor da zona tón ida. 

DiiTerençavam-se estes baiJitos dos que traziam os· ordina-
riamente, não na forma , e sim apenas Am ser mais leve e 
mais fina a fazenda. 

O Sr. de Manoir, que estava en1 Jev~1·ée com alguns frao-
cezes, tanto da nossa equipagem . como da do -Capitão Ge-
raldo, sabendo da nossa chegada, e que ainda não tinha 
vindo o Sr. de rtasilly, demoranrto-scl mais ele duas horas, 
nl'andou alguns dos seos el'iados a nossa barca, longe ria 
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Lerra maü; Lle um quarto ele legoa, cumprimentar-nos, e of~ 
f~recer-nos pão, vinho, e carne em abunclancia. 

Sabendo os Inclios Lambem da nossa chegada, e descu-
brindo-nos das praias, e não querendo esperar o nosso de-
;;embarque, que lhes p,arecia mui clemorado, muil.os, cheios 
de dedicação, ele impaciencia e de curiosidade, embarcúam 
em suas canOas, e vieram Lambem visitar-nos. 

Logo á primeira vista trataram-nos como se estivt!ssem 
acostumados a ver-nos, conversando comnosco muito fami-
liarmente. 

Chegando a Jev'inJo o Sr. de Rasifly, e sabendo· da nossa 
du"!g:ada, mandou buscat·-nos por algumas canOas, visto a 
nossa barca não poder encostar em te rra. 

Vestidos nós quaLro Je snbre-pellises brancas, empunhando 
bastões tendo nas extremidades superiores Cruzes e Ct·uxi-
fix:os, clesembarcámos na companhia do Sr. de Pezieux e de 
outros francezes . 

Achárnos na praia a esperar-nos o Sr. ele Rasilly, o Sr. 
de Manoir, muitos fraricezes, fidalgos o soldados, tanto da 
nossa equipagem como da ele quatro ou cinco . CapiLães de 
Dieppe, que ahi encontrámos, bem como muitos Inclios e 
Selvagens. 

Apenas entrámus na ~~anua, e que pritlcipiqram os remei-
ros a puchar para tena, foi-nos maravilhoso o vêt· muitos 
Indios e Selvagens atirarem-se n'agoa, c nadarem para nos 
apresentarem seos agrados, e virem ao nosso encont.ro. 

Com tal companhia, graças a Divina Providenda, chegá-
mos ap porto desejado. 

Ao sallirmos ela canôa, quando pozemos o pé em terra, 
ajoelharam o Sr. de Rasilly e toclps os francezes, e depois 
de nos Lerem saudado e abraçado, comecei a entoar o To-
De'l.~m La1ülamus, caminhando em p1·ocissão na boa cornpa; 
uhia elos Francezes e muitos Indios. 
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Cada um de nós derramava muil.as lagrimas de satisfa~ãu 

e alegria por sermo:> os primeiros,·que gozíl.vamos d'esta fe-
licidad e, entrando com toda a confiança n'uma terra de in-
fiei s, tomando posse rl'este novo Reino, em nome do Rei 
dos Heis, o Redemptor do .Mundo, Nosso Salvador Jesu ~ 

Gbi'isto. , 
Louvámos a granrlesa d ~ DAos, entoando ·l'm altas vozes 

canticos de louYorcs no meio d'es tes povos até então rebel-
d~s ,á Mageslade Di\'ina, porem agora caminha ndo em pro-
cissão alegres c satisfeitos, vendo os agradaveis e divinos 
raios da doutrina evangc lica. offe recidos com tanta bondade 
pelo Salvad or elo ~lundo, qne é o ver·rladeiro Só·] da Jus-
tiça. 

Findos o· Te-Dewn La,udamus e algumas outras orações 
retiramos-nos todos · quatro com os Srs. de Rasilly e de Pe-
zieux á casa do Sr. de Mauoir, onde á tarde nos offereceo 
um banquete, tão explendido como se poderia faze;· em 
França, pois tinha muita variedade fie caça e de carne, pre-
parada ao gosto francez: houve mui~o bom vinho, pratos de 
meio, e bons doces por sobre-meza. 

Não pod endo os Indios fartarem-se de nos vêr, vinham 
os Principaes e velhos, (unicos a quen; se permíttio en-
trada), comprimentar-nos á seo modo e com toda a bon-
dade qu e podiam. 

Os Iodios, que não tiveram permissão para entrar, olha-· 
v am-uos com attenção atravez elas taboas, de qu e era ·cons- · · 
truida a casa, sem se admirarem de nós, o qu e mui facil-' 
mente podíam os reconhecer pelo respeito, que nos tribu-
tavam. ' 

Depois ela ceia despedimos-nos do Sr. de Manoir, e julgá-
mos acertado embarcarmos-nos todos qu.atro, na companhia 
do Sr·. de Rasilly, em botes pequenos dos Capitães do Dieppe 
c passar a outra banda do mar, distante uma legoa ou le-
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goa e meia tle Jevi'/'{Je , ou pouco acima do logar já marcado 
para a ecl ilicação do Fo1·te. 

A41i chegàmos um · pouco tarde, e como não houvesse 
urna só casa, abrigámos-nos debaixo de arvores grandes, c 
ahi repousámos e passámos a noite. 

Querendo os Indios mostrar a sua alegna e contenta-
mento pela nossa vinda, muitos logo pela manhã se chega-
ram ao Sr. de Hasilly Cl a nós, e começaram a fazer palh o-
ças e choupanas com ramos de palmeiras· para nossa mora-
dia até se preparar o lugar escolhido para o Forte, e ahi 
proximo a elle marcámos um· terreno, ond e se de:via com;-
Lruir uma capella, e uma ca3a para nossa residcncia. 

Ratearam tambem uma bonita praça no alto de uma pe-
quena collina, ahi proximo, cortaram todas as arvores c.ir-
eumvisinhas, preparando-a o meih ot· poss ível alim de levan-
tar-se ahi uma lJarraca, e debaixo d'ella um altar por-
tatil, que levavam o~. 
~o domingo seguinte, t 2. de agosto, cada um ele nós qua-

tro celebrou o santo sacriflcio da ~1 i ssa com contentamento 
mais faci! de imaginar-se· do que de descnwêr-se po1~ ser 
irppossivd fazêl -o, limitando-me apenas a dizer, que não foi 
~>em mysterio, que Deos quiz por sua provid encia, que n'essc 
rlia, no qual a Ig;·eja Romana , e particularmente a nossa Or-
dem, celebra a fes LivilJacl e da bemaventurada Santa Clara, 
fosse pela primeira vez e nesse lugar offerecido o Augusto 
Sacrificio, com que Elle i!Juminou este novo ~Iundo pela 

I 

nova luz deste verdadeiro Sol Divino, nosso Salvador, Jesus 
Cbristo, como outr'ora nesse mesmo dia elJe tinha alumiado 
o Universo pela nova luz {]O nome, da vida, e dos milagres 
des ta gloriosa santa. 

Desnecessario é perguntar, si es tas pobres crealnras gos-
tavam el e vêr as bellas ceremonias, que se fazem na cele-
bração de.sLe divino myaterio, e particularmente os lindos 
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oroaws, Llo que uos revestimos, julgando, qoe debaixo rl 'e!-
les se achavam os rnysterios, que não comprehenrliam: não 
lastimavam o tempo, que ga:Stavam admirando tão l.Jellas 
ceremonias. 

Quando chegavamos ao oiTertorio, fechavamos a porta da 
barraca por não permillirem as ord enações ela lgn\,ja, que 
este divino mysterio srja pre~e nciai.lo senão ·por fieis chris-
tãos: mo~travam-se por i:>to mui pezarosos e aclmi1·ados, tanto 
por se acharem privad os da satisfação de verem como pela 
offensa, que n'isto ench-ergavarn. 

Alguns, até mesmo os catholicos, mostraram-se escauda-
lísados, por serem pouco in,;truidos n'cs ta sepamção de ca-
thecumenos e infleis, conforme manda a Igreja, quando se 
chega ao offertorio, e durante este divino mys terio, não sem 
gra:ncles razões. 

Finalmente con:>egnimos ab'ranclal-os, c conhecendo os ín-
dios, que não podíamos aclmittir nessa occasião _senão os ba-
ptisatlós e recebidos no numero elos filhos elo grand e Tupan, 
manifestaram logo ard ente desejo de se instruin;m e baptisa-
rem, para á seo bel-prazer gozarem el as graças, e participarem 
elos aJmirav~is fructos, qu e se lhes fazia comprebender dar o 
Salvador do Mundo, ali presente real e perfei tamente nes te 
Sau tissimo MysLerio. 

D'ahi em diante, quand o estavam assistindo á Missa, -e 
que se fechava a barraca, retiravam-se el e boa vontade, 
contentando-se ele imaginar o que não podiam vêr~ assis-
ti am porem constantemente aos bapti:;mos até o fim como 
os francezes. 

Em quanto es tivemos nesses lugares, abrigados debaixo 
de arvores, e em aiv.paues (choupa'nas) não nos fa ltaram 
viveres, pois caprichavam estes pobres selvagens de noJ-os 
fornecerem em abuuclancia. 
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Todas as mauhãs 'vinham os bons velhos, e ~n ranchos, 
com suas mulhere::; e filhos. l.razer-nos seos paneirinhos, 
feitos de folhas de palmeira, contendo . peixes apanhados 
durallte a noite, e màb \)Ul :-as com~as para nossa alimen-
tação. 

Desejando os St'o:>. · ele Rasilly e la Havardiere construir 
um Forte pat·a segurança dos Francezes e conservação elo 
paiz, escolheram um<~ bonita praça 1 para esse Jlm, muito pro-
pria por set· n'uma alta montanha, e na ponta de um ro-
c.hedo inaccessivel, supedor a todos os outros e d'onde ;;e 
descobre terreno a perder de vi.sta, e embot·a separada da 
tel'fa llrme, é inconquist~vcl e · muito l'ort.c por estar cer-
eada de dois rios profundos e Jat·gos, 2 que desembocam no 
mar ao pé rto dito rochedo, onrte é o unico porto da Ilha 
do Maranhão, e n'elle podem fnnd ear com totla a segurança 
navios de mil a mil e duzentas toneladas. 

Reconllecendb os lndios a necessidad L: deste Forte por 
seo e nos:so interesse, principiaram a trabalhar logo n' eliP 
com muita alegria e sinseridad e, construindo muitas cazas 
para os franceze,:, com pequenat> arvores, que cortavam de 
t2, 15 (; 20 pés, conl'orme a aHura, ·que se desejava. 

Entr. rrando essas arvores no cbão nma contra a outra, 
,_' ll f:s ~s prendiam com outros pedaços de paus atravessados, 
rom barróLes e. cordas. 

L o Largo de Palacio. Pensamos com o Commendador João 
Li3bôa, pag. 70, ,2.0 \'OI. de suas obrns, c niio com o Dr. Anto-
nio Henrique Leal, pag. 82 de suas Lucnb1·ações, que (( julga ser 
no sopé d'essa montanha;» engano n;1 traducçào cjue f~z de uma 
palavra d'cssc trecho a pag. 66 da presente obra em fran-
cez. · 

2 Hios Anil e Bacangu, que abraçam e se confundem banhan-
do a base d'essa montanha . 



Por cima de tudo isto estendiam ripas, e cobriam com fo-
lha~ ele palmeira, chamadas em sua linguagem pinclóba, e 
com tal arte, que não deixava penetrar a chuva, e vista ele 
dentro notava..:se curiosa disposição ou arranjo. 

Em pouco tempo edificaram muitas cazas cl'essas, de um 
e dous andares com um grand e armazem, onde arrumaram 
todos os genElTos, que 'trouxemos e que elles proprios foram 
buscar á bordo. 

Com auxilio dos Francezp,s montaram no dito FoTte, em-
bora muito alto, vinte canhões gTandes para sua defesa. 

Junto a este Forte ha uma praça commoda e bonita: 
n'ella se encontram muito boas foGtes e regatos, que são a 
alma de uma cidude, e abi existem todas as commodidadcs 
rtesejadas, como sejam paus, pedras, barro, e oul.ros mate-
riaes para a ed ificação em muito dispenclio: 

Em distancia de mil ou mil e duzentos passos ha um bo-
nito lugar ele recreio, onde existe uma fonte, especial pela 
limpidez e bom g·osto ele sua agoa viva e clara, que cl 'ella 
jorra, e con·e para o mar: é cercada ele palmeiras, de 
gua iaco, ele murtas, e ele outras arvores corpulentas e gran-
des, onde se vêem muitas vezes monos, macacos e maca-
quinhos, que vão ahi beber agoa. 1 

N'este delicioso lugar os índios Tupina.mbás derrubaram 
grande numero de arvores, e um pouco á cima da fonte 
construíram uma grande e espaçosa caza para habitánnos, 
e outra mystica para a ceie bração do Santo Sacrificio da 
Missa, servindo de Capella. 

Demos a este lugar o nome ele-Convento de S. Fran-
cisco. 2 

1 Fonte ou tanque de Santo Antonio, na cêrca do Convento 
d'esse nome. 

' C01~vento de S. Francisco então, hoje àe Santo Antonio . 
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Aos Francezes-, que não quizeram residir no Forte, con-
forme se havia combinado, .foi permittido ret irarem-se, como 
fizeram, em grupos de dez ou doze,· e resid irem onde bem 
lhes aprouvesse ahi pelas alcldas, hospe<lando-se com o:; 
lnclios, que os convidavam para isso. 

' . 
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CAPITULO Xt 

Notavel discurso de Japy-açü, Principal da Ilha do 
Maranhão, e de algurnas perguntas que nos fez . 

Quando ainda nos achávamos abrigadof:i debaixo das ar-
vores e elas A1·upattes (choupanas), na baze do Fo1·te, 
poucos dias depois da nossa chegada, Jap,IJ-açú, Prin-
cipal de hmiparão, e o grande 87..W1.tuíchctue ela Ilha do 
Maranhão maáclaram um de nossos interpretes, por nome 
Migan, 1 natural de qieppe, ao Sr. de Hasilly afim de con-
vidal-o de sua parte para ie á cctza grande, e mandai~ lá ar-
mar sua rêde, conforme era costume, para coro . outros 
Principaes lndios, qn.e ahi se achariam, assistir a uma reu-
nião, onde devia tratar-se de negocio importante, e como 
elle Japy-ap'v desejava que fosse ouvido o seo discurso 
palavra por palavra, não se p.mlendo uma só, llle pedia 
que lhe respondesse á~ suas perguntas á pt·oporção, que 
fossem feitas. 

1 David Mignn, grande interprete dos Francezes. Quatorze 
vezes esrapou das mãos aos Portuguezes, e afina l v,•io a morrer 
na batn lha de Guaxinduba. Vide Jonutda do ilfm·anlulo ;;rn· ."wdem 
de S. iJfagestadefeittt no anno de 1614, p:1~; . 2150 do 2. " \ i·nne 
das 11'/ernorias do Senador Caudido Mendes de Almeida. 
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Dando Migan o seo recado, InosLrou-~e contente o St·. de 
llasilly, ~ mandou· logo armar sua rêde, e n'el la se deitou 
immediatamente, como erfl costume rio paiz, no meio da 
companhia dos Indios, ond(~ Lambem nos ac!Javamos. 

Pouco depois começou Jnpu-(lçú a fazer o seguinte 
discurso, dirigindo-se ao St·. de llasi!ly : 

<<Estou muit.o contente, val ente guerreiro, Je ,Lua vinda á 
esLa terra para nos felicitares e defender-nos ele nu~w.• 

inimigos. 
- « Jã. come~~avamos a entristecer-no:; veuclo, que, não clw-
gavam Fraocezes gueneiros sob o commando de um grande 
Bud'<Hâchd1M para habi-tarem esta Lcrra, e já Linl1amus 
resolvido deixar esLa costa e aiJandonar es Le paiz com receio 
dos Pe1·os (isLo é, Pol'Lugt1ezes) 1, nossos mortacs inimigos, e 
irmos embrenhar-nos pelos matos longínquos, onde nunca 
nos visse christão algum, passando o resto dos nossos dias, 
longe dos Pr:mce~es, nossos bons amigos, sem foices, ma-
chados, t'a~ .. .:, e ou'ras mercadorias, e reduzidos á vida 
primltiva e bem tri:>te de nossos antepassados, que ClliLiYa-
ram a terra e derrubavão a~ an·ores com machados de pe-
dras duras. 

(( Deo~ porém, teve piedade de nó:;-mandando-te aqui, 
não eomo os oaluraes de Dieppe, p0bres marinheiros e ne-
gociantes, porém como um grande guerreiro, trazendo mui_ 
bravos soldados pat'a defender-n os: Padres e PropheLas para 
instruir-nos na JJei de Dcos. 

((Alcança rás grande fama entre as pe:;;,;oas d istinctas [lO r 
haveres deixado tão bello paiz como a França, LL~a muli1er, 

1 Peras . Na Relacão sunwza1·ia das causas do 1?famn/t!Jo diz 
seo autor o Capitão Simão Estacio da Silveira, que esse nome ele 
Peras parece ser por mcmoria de algum Pedro nota Yel, de que 
conservam os índios. aquelle no!Jle. 
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tws filho~, e Lodos o:s teos parentes para virl'l:i hauitar esia 
te rra, a qnal embora não seja tão bonita como a tua e n2m 
tenhas aqui todas as corn modidades como Já, comtudo 
quando notares a bondade de nossa terra, tão abundante 
de caça de toda a qualidade, e de fru ctos, o mar e seus 
grand es rios replecLos de infiniLas especies de peixes, e um 
povo valente, prestes a obedecer-te, c a ajudar-te na ·con-
quista de todas a~ outras nações Yisinllas, tú exultarás de 
prazer, e quando te acostumares aos nossos viveres acharás 
que a nossa farinha não differe muito do teÕ pão, que ja 
comi muitas vezes. 

«Quanto ás cazas, forta lezas, e outras . obras manuaes, 
n'ellas trabalharemos L•)do~, afrm de seres forte e poderozo 
contra todo o mundo, e lodos n6s morreremos eomtigo. 

<<Nossos filhos ap renderão a lei de Oeos, vossas artes, e 
.~ciencia s, e com o tempo serão vossos iguaes, se formarão 
allianças de parte á parte, 0mbora el e hora em dümt.e todos 
n6s sejamos francezes . 

«Quanto ao mais, estamos bem COnl.enl ;;; (](' JJOS haveres 
trazido Padres e Prophetas, porqne os matdictos PenJs, tão 
cnreis para n6s, só nos lançavam em rosto, que não adora-
vamos a Deos. 

ccDesgraçanos! Al1! Como haviam os ele adoral-o, senão 
nus ensinavam antes a conhecel-o, e a invocai-o ? 

«Como elles apena·s sabíamos, que havia um ente, que 
tinha creado todas as coisas, crne (·~ra born , e que nos deo 
a alma que era immortal. 

«Acreditamos ainda, que por maldade dos homeps, Deus 
cspalbou o dil uvio por toda a parte para castigai-os, e re-
servou cl'este castigo apenas um. bom Pae, e uma boa Mãe , 
de quem descenclernos, ficando apenas '-'ÓS c nós. 

« Depois do diluvio Deos enviou seos Prophetas, que tí · 
nham barhas, para instruir-nos na Lei de Deos. 

·J2 
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cc Apresentaram estes Prophetas ao Pae, de qurih descen-

demos, duas espadas, uma de pau e outra ele ferro , e lhe 
pedio que escolhesse. 

cc Elle achou muito pesada a espada de ferro, e por isso 
escolheu a ele pau, e o Pae, de quem dcscencleis, tomou a 
de ferro. 

cc Fomos depois disto bem infelizes, porque vendo os Pro-
phetas, que a nossa gente não acreditava n'elles, subiram · 
para o Cég, deixando vestígios el e suas pessoas e de seo!' 
pés, gravados em cruz na rocha proxima a Potyu, ·J que 
viste tão bem, como eu (dirigindo-se a Migan. ) 

cc Appareceo depois cl'isto a diversidade c! e linguas-entre 
nós, que apenas fallavamos uma só. 

cc Como não nos entendíamos, perseguíamos· nos reei pro· 
camente, e com isto muito folgava o diabo Jetapary. 

«Depois de tantas mi:>erias, para se compl(3tarem no~safi 

desgraças, esta 1)'1alcliLa raça de Pe1·os, tOf!!OU nossa terra, 
destruio esta grande e antiga: nação, e red Jzio-a a pequ,eno 
numei·o, como pod es saber, que é aclualment~. 

cc Agora porem nada tememos, porque !ü chegaste, e com 
tua boa gente has ele . res tituir a nossa nação á sua grandeza 
primitiva. 

cc Finalmente tenho muita espP.rança em tua bondade e 
brandura, porque me parece vêr, entre teos modos guer-

1 Consultnndo o distineLo maranhense o Sr. Coronel Franciseo 
Raimundo Corrêa de Faria a respeito d'este nome, d'elle colhe-
mos estas informacões. 
· Poty-iu ou é Poty-iu, espinho ou ferrão de camarão, ou ent<io · 
Potu-zt-descancar .· 

Ta l\'ez dessem a esse lugar o nome de es7Jent ou descanço. 
Por exemplo-estivemos em Poty-ion (em Potuu) isto é, 1<110 

lugar onde se costuma. parar para descançar. » . 
· . Sempre nas viagens os Tndios buscavam lugares já sabirl os 
para descançar. 
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I' i'.ir o~. maneiras alTaY.t- is n propria ;,: cl r um a personagem, 
qut·' nos governar~ mni pruclenterrwnll' : c a:ínrl a te digo, 
quf• qu anto mais distinclo é o berço el e lHn homem e quant1.' 
maior fô r C> ~ ~~o poder :-oll re o" o u tn,~ . r11a i ~ ducil . obsequia-
dor o cleme nte rlP \'1' ~1'·:· . pnrq ne os h ütllr·.u ~. e~ p eci a.li n e D l.r· 

cí.3 d"e;:;La nação, mnis rncilnit>nte ''~ tenrr: pt·la brandnra rln 
que pela violenc:ia. 

« Quan to a mim ,;empre ~egu i e;:;la uia\ i.nr '' t' •!lll o: 1 ncu~ 

o>ubordinados. rlanclo-rnc sempre Inuil o lwn 1. 1'1'1il1n lambon1 
Dotado entre (IS P1·anct:' ze,;, e i ,, cont rario acontr.ce,:;sr . es-
condm--nos-hiamos nns bosques, onr!e uin<>uem nos cl cseu-
briria. alimenlando-nns de mnitos frll cto;; r raizr,:;. q11r DP<l:-: 
uo. den. e que conhrcemo!'. 

,, Q~nntn an n o~so morto rlt' YÍ \'t~ r . ao u,;o rlc mata rmo~ 

nos,.;o~ ' PI<CI'll\'ll.;. dt' tniZf'l' o~ r:abt'liOS Cú !Oprido;; . de f'urat• 
~~~ beiço:, rle rlançar, e de l'az,>r ou(. ra ~ cnusa~ i,zuaes, en-
lregamos-noí' a Li . E' sú farernns {l qtH' quizerrl cs. e ord e-
nardes. Os Peras an Ligam en l.~: I IOS maiLra l.avnm , praticantJ, , 
•'tn nós moita:' crueldaúe;;. ;;ó porq ne lraziamos os beiço,; 
furado~ , ,,, os cabellns comprido;; . e man d<wa m rapar nossa;: 
~~abeças romo ;;ignal clr- in ra, nia. A e;;te respeito rliz e-u o~ 
qua l é a tua voutade, nos a uuvircmo;: . r, dr.pob nos re-' . 
:>•1l\·eremos a olwdecer-le.» 

llicaram l.odos adm irado~ wndo t' uu \·indo u cli sc ur:'u 
cJ'e;;te velho tão Ya!t•ntP r·orn o \'I'Dt>raw l. O Sr. el e Ras i JJ~· 

rt.-'spoodeu-lh r. assim: 
cc Louvo muito t:ué\ pl'Utlencia. autigt' amigo do~ Fraocc-

zes, considerando a miseria f' a cegneira. ele tua Nação, nâ0 
só relati vameni t) ao conhecimento rln verdad eiro -Deos. ma:; 
Lambem das cousas necf:'ssari as ao uzo do J:om em. 

c< Alegraste-te com a . minha chJ.~gacia t' com o prnjecto, 
que Lenho de risidir ua Lua terTa : causa lll LJila pena vvndo 
que tm: Nação ou~r ·o ra tão ifranrle t' l'.lll ll'm ida. t: agora 
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tão pequena, se perdes<se inteieamente em longínquos cle-
serto.s no poder de Jempa1·y, privada não s6 da hella 
luz e conhecimento do grande Tupan, mais tambem fla 
convivencia dos' Francezes, e dos generos que elles sem-
pre vos forneceram até me_srno fl uraole a perseguição elos 
Pê·ros. 

cc Este facto tão triste de La! sorte commoveo a coragem 
do meo Rei, que elle me mandou em companhia de outros 
para vos auxilíae, Lanto com o meo procedimento como por • 
minha coragem, e pelo valor dos bravos Fr·ancezes que eu 
t.r·ouxe. 

cc Não foram nem a belleza, e nem a riqueza de tua terra, 
que me trouxeram aqui , pois não ba paiz algum debaixo do 
sol mais bonüo e mais rico do que a França. 

câoi sim o desejo de serem vossas almas, depois da vida 
d'este mundo, livrada::> da condemnação eterna e dos tor-
mentos de Jm·opa?'!h e conduúdas, cheias de felicidade, ao 
Céo, onde exist.e Oeos, c tortos os bons christãos, que são 
seos verdadeiro. rmws, que ahi vh·em descançados com 
Elle: foi lambem o desejo de salYar de vossos inimigos vossos 
corpos, ben e famílias: eis os dous moLivos que aqui me 
trouxeram. 

ccNão sentirei deixar minha patria, minlla mulber, meo~ 

filhos, e meos parentes, ~i conhecer que_ tendes vonLade de 
ervir e adorar o verdadeiro Deos, e de serdes fieis e obe-

dientes aos Francezes, e não vos abandonarei. 
cc Quanto ás commodidacles, que dizes haver eu deixado 

em minha pa.tria, na verdade são grandes e mui difl:'erentes 
sem comparação alguma das que t.enho aqui, porem é sú 
proprio das naturezas afeminadas e fracas o pensar em cou-
zas tão pequenas, e eu acostumei- me na minha pi'Ofissão a 
eomer de l.udo, e 'a soffrer Lodos os incommodos inheJcote" 
à guena. 
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<<Quanto ao auxilio, que tu -e os teos nos prestam para 
• ~d iflcar nossas fortalezas, receberemos para tua e noss«. se-
gurança, e o n0ssu es tabelecimento será o beneficio e a ri· 
queza do vosso paiz e de vossos vindouros, iguaes d'ora em 
diante á nós, e qu e saberão o que nós soubermos. 

<< Quanto á crueldade dos Pêras, eu traçarei minha vida 
e a ele todos os fcancezes antes de desembarcarem n'esta 
terra, e relativamen te aos costumes antigos, que praticaes 
por loucura ela ignorancia, como sPjam o matar e comer es-
cravos, bem sabeis o que promettes te -antes ele nossa vinda, 
e por isso aqui não llcarei si não abandonardes este costu-
me diabolico, tão contrario á vontade de Deos . 

«Não me desagrad:t, e pelo contrario quero que conser-
veis os cabellos compridos: a respeito de vosso!; beiços .fu-
rados, desejo que por vós mesmos seja abandonado este 
cos tume tolo, por isto não vos farei mal algum, embora eu 
aprecie mais aquelles, que o desprezarem po1· amor de mi-
nhas reflexões : finalnwnte quanto á vossas danças eu as ap-
provo quando feitas , curno as uossas, para distracção. 

«Quanto ás leis, qtle desejo estabelecer en.tre vó$, ··serão 
~ó as de Deos, e as executadas em nossa terra, e o meu gov~r
no será ·brando e razoavel, e n'isto não me avaliaste mal , con-
vindo porem que sejaesl!hanos e bons como os francezes. 

((Q uanto aos maus, que desejarem ser malignos e filhos 
Je Je?·opcwy, digo que não vim cá por t'iles, e srm unica-
mente pelos bons. e pelos que quizu·em c, uvir os Padres, e 
:>bcdecer ás suas ordens, e elles vos dirão o resto a res-
peito é1e T~bp(m, do diluvio, e dos antigos Prophetas. » 

O Padre Ivo, -a h i pres8nte, tomou a palavra, e disse a 
Japy-açú: · 
· «Tudo quanto disseste de Deos, ele ter creado todas as 
eousas, o Céo, o at·, a terra, o mar, e tudo quanto existe 
no Mn'nclo, é verdade. 



t< Sua có lera justa contra os pe~cadorus, ingra tos por ~;eos 
h r. neJ:kio:-~ , ,;ua vingança por lfleio elo dilu vio, a vinda dos 
prop beta;; .t' IJ !.rl' vú.;, os siguaes, que vistes, e comYos.co 
muilu~ frao.cezt~:; no:; rod tw.lüs de Potyi1.~, , a clivisãr; lia 
vossa Jinguagew , as guerra~, tH a:;,;<tssinatos, e as perse-
gui(:.ões dn:; Pê,.os, !.urJo · é verrlaciP . 

(I Aconlt'Cem [odas (' ,;tas desgraças I' r :a:::lÍg\j~ aos que !JÚtJ 

querem ouvir a palavr-a clr, llt-:os peJa bot:ca ,:ns Prophct.as, 
e preferem vivr:1· atl::>!ríctos it ama lclil.)oada cr·ença de Je·ro-
pcwy, inimigo mortal .\•, homem., 

<t ~l a:l q11:mrb Deo,;. qu i' é ioleiramente bom, cas tigou 
por mui l<l tempo o:.: pcccRtlorP~, vendo-os homilhado:l e co~ 
mo qtH' rt·tluzidool a•l nacla, qu;nulo rr~correram a Elle, foram 
l evantarln~ da wisrria: fkancill ln;tis rel izes do que onne:l 
for-am. 

cc Deve apro vci l.ar-vo5 o l"xemplo de \'tl;::sos Paes, afim ele 
não fazenlcs agora o que praLicararn uulr'nra1 porque Deos 
maodando-no:l arpli pela ultim a vez , para. vêr se drsejaes 
;;er fi llws rl'i'iic, si forrl("=' imprml t·nt.e,; e lão infeliz i•;; a 
ponto dP. não ouvi l-o, _,·f'rei~ t•n!ào mai:; dt~~g1 açados dn .qu2 
nunca, e \' s~a naçâo ficarú inLr·!1·amenLe arr:iinacla. r-

<cSi porem vo · subrne!lerdes a vunLafl e tle DeoG, ouvinl es 
sna palawa. e segu irà cs :::eo:; inanúamento:>, nun ca sereis 
abau.clonaclo~ por uó,;, quê daremos a vida por vos:;a coo-
"ervação, e os bons fram:eze: lambem não deixarão \'Ossa 
lerra, em quanto aqu i residirmu;:.n 

O vene ravel \'t:lDo Japy-açú preslou muita C1ttenção, bem 
c:omo lodoti os lndios alli prêseute:l, e replicou assim: 

'' Alegrei-me llJui!o quando vos vi, e não fal!arei á minha 
pala\Ta. Ad miro-me muito comu \'Ós outros Padres não que-
n; is mulhere . .;. D.::;restes do Céo? Nascestes de Pae e de Mãe? 
.E ''n lão ! nã.o soi.;; hom ç>ns como nós? E como, não sÓ uão 
querei,; mul!Jere ·. comn os oütros francezt"~- que comooscn 



nt:gueiam ha qua1·enta 8 tantos annos, mas tambem impe-
di:> agora que elles se sirvam de nossas fillJag, o que J.:E'pu- . 
ta mos grande bonrJ e nobreza, pois podem Ler Ull1os? '' 

É verdade -ser este facto reputado ,um favor muito grande, 
porém vendo que os Fr;mcezes de nossa companhia não se 
entregavam a tanta liberdade como os nos:'os antecessores, 
julgavam isto um de$prezo para elles, e pouco apreç,t) ás 
~nas filhas, das quaes algumas, cl1eias de desespero, maui-
fe6tavam desejos de se retirarem para as maLas, por não 
se'rem queridas pelos Francezes, chamados por ellas-seos 
bons compadres. 

Respondeo-lhes assim o llevd. Padre Ivo : 
«Admiro-me de tuas palavras, e até estranho-as, pois 

por ti mesmo pode3 \lerificar si nós sot'nos homens forma-
dos de corpo e alma, nascidos ele Paes e Mães como tú, e 
tJUe não descemos do Céo,· embora nossas almas têrem sua 
origell) immediaLa de Deos, qu e as cria clentr0 dos corpos 
organisados no ven'tre da Mãe, e por isso nunca estiveram · 
el:as no Céo, e nem de lá clescer~m, e muito menos os nos-
sos corpos, como se infere de tuas . palavras. 

<<'Still clo homens como tu, e por isso não estamos isentos 
da morte, desgraça inevitavel, e sentença irrevogavel elo 
grande T1.~pan, que eleve todo ·o homem morrer como cas-
tigo do nosso primeiro Pae. 

« Quhnto a vossa pergonta sobre mulheres, devo dizer-
vos, que Deos ord ena, que não nos cazemos, e nem tenha-
mos mulhere~ em nossa companhia afim de · servil-o com 
mab pt:re'za, para que seos Sacram e~tos sejam tocados so-
mente por quem viver em continua castidade. 

«~Quanto aos outros chri3Lãos, que são seos Filhos pelo 
baptismo, Deos lhe concede liberdade ele se cazarem, se 
lhes apraz,, porer.1 com uma mullwr só e unicamente, e as 
mulheres consentem Lambem que tenham um só e unico 
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marido sem nun ca pode;;· deixai-o: S"i por ventura se sepa-
ram marido c mulher, não podem buscar outra união, por 
que os homen:;, que tem rrJUitas mulheres e as mulh eres 
muitos homem; não são verdadeiros ulbos do grand e Tu-

.pan, porem ~ervo:; de Jm·opcwu, que 6 o diabo. 
«Si algum de vós deseja ser filho de Tupcm, e rrce-

bflr o santo baptismo, convem que se resolva a deixar a 
pluralidade de mulheres, que entre ;,·ós se pr rmitte. Per-
tence a vós decidir. 

cc Não nos importamos com estas cousas, pois aqui não 
\'iemos para vos contrariar em o que quer qu e seja, mas 
para vos ensinar, com tod a a brandura possível, qual é o 
verdadeiro Tupan, e e.omo se deve servil-o e adorai-o. 

« Si os francezes recu am vossas uthas, não é por ordem 
nossa, e somente nós lheil lembramos, qur, são Filhos do 
grande T·t'1Jan, que prohibe tal abuso, c como taes não 
devem desobedecei-o . · 

<<É cleshonra para vós a prostiluiç:ão de vossas filhas , f 

o entregarem-~e ellas a quem quer que seja, como fazem, 
hem mostrais quo ~ois filhos de Je1·opm·y: si desejais evi-
tar os tormentos, que elle vos prepara, convem deixar to-
dos estes maus costumes, e serdes verdadeiros filho;; ele 
f.t11pa.n .. '' 

Replicou o bom velilo, 1 pcdinuo que nàn nos admirasse-
mos de laes pt: rguntas, que tinh a estimado muito, que lile 
fa llassemo-; 1:om franqueza, porque (dizia elle) entre os 
Pe1·os llílYiam alguns, que se diziam padres, que procura-

' O Sr. tl e la RaYardiere disse ao Sargento-mÓI' Diogo de Cam-
pos Mo reniJ , quando foram expulsos os I?raucezes, que este Indio 
e. outr? chamado Bm:il cc eram homens, para Indios, de muito 
entend unento. '~ Vtdc Jo·rnada do Jl!aranhão, obra já cita tl a. 
Oiogo d' Campos diz que R<lYardierc o chnlllou .Yupwsú, Ber-
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ram convencei-os ele causas iguaes, afiançando que não dei-
xaria de contar á seos similbantes, ahi não presentes, as 
grandes maravilhas, que ouvira e que aclmirára com ou-
l:ros, que ahi se achavam. 

Depois d'isto retirou-se cada um para onde quiz, e nós 
desconfiamos, que o verdadeiro fim destas perguntas era·· 
uma certa historia, que já tínhamos sabido dos Francezes, e 
que depois ouvimos dos proprios Indios, como se lerá no 
Capitulo seguinte. 

r edo , nos seos Annaes do Mm·a.nluio, Ja.py-Assú, e nós assim 
o escrevemos, apoiado no pensar, por demais auctorisado do il· 
lustre Sr. Coronel Francisco Raimundo Corrêa de Faria , mestre , 
muito habil , da lingna indígena. . 

No 1Jtcciona7'io da Lmgua de Tupy de A. Gonçalves Dias não 
ha a letra-S- , e o mesmo acontece no , hoje raríssimo, JJiccio-
nario port1tgttez e bmziliano ou da lingua geral do Bmzil, pelo 
veneravel Padre 'Luiz Figueira , da Companhia de Jesus, impresso 
e.m il'lDCCXCV, Lisboa.. · 
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CAPITULO XII 

Historia de certo personagem, que se dizia ter descido 
do Céo. 

Haverá 7 annos, que r..erto. personagem, cujo nome e qua-
lidade calarei por circnmstancias, vendo, que os Indios Tu-
pinambds, que antigamente moravam no Tropico de Capri-
cornio, se haviam refugiado na Ilha. do Maranàão, e euas 

. circumvi:;inbanças, evitando' o domínio dos portuguezes, sa-
hio de Pernambuco, com um seo companheiro trazendo al-
guns port.uguezes, c oito a dez mil Indios, entre homens, 
mulheres e meninos, Lodos da mesma nação, ahi existente. 

Não se sab1e f'i suas intenções eram bôas ou más, em-
bora se reconheça não ter elle, sem grande resolução é 
particular desígnio, emprehendido t.ão longa viagem de 500 

, á 600 legoas, por entre medonhas florestas, e temíveis de-
sertos, com muitos incommodos, sendo o primeiro a difficul-
·dade ele aprender a lingua dos ditos Indios, que elle mane-
java tão perfeitamente como, se fosse natural desse pai:l. 

Fazia pequenas viagens por dia por causa dos mais fracos 
da sua comitiva. 

Durante a viagem os membros desta grande comitiva alimen 
l.avam-se somente de raizes, que extrahiain da t.erra, de fructos 
de arvoreil, de peixes, que apanhavam , de pa~saros, e de ou-
trasespecirs d'animaes que agar~·avam, com farinha, que tra-
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ziam, e onde lhes faltou esta, ahi ficaram para plantar 
Mandioca, e se demorar::1m até que podessem fabricar fa-
rinha. 

A fadiga de . tão longa e tão penosa jornada parecia não 
I 

ser nada para essas pobres creaturas, tanta eFa a amisade e 
a estima, que tributavam ao personagem, que os conduzia, 
tendo adquirido entre elles tal nome a ponto ele ser consi-
derado como um-grande Propheta. 

p;~.va-lhes a entender, e lhes fazia crer, · por gracejo ou 
malícia, não ser 'homem nascido de pae e de mae como os 
outros, e sim haver sabido da bocca de Deos, o Pae, e que 
este o mandara baixar do Ceo para vir annunciar a sua pa-
lavra. 

Dizia ser elle, quem fazia a terra produzir, para o que 
mandava sol e chuva, e. era o auctor de todos os bens, e 
alimentos que tinham e gosavam: de facto soube elos ela 
sua comHiva, que Lendo necessidade de vinho e .de outras 
coisas, ficava um pouco atraz, e levantando os olhos para · 
cima, dizia em voz bem clara-Meo Deos, meos pobres sol-
dados precisam de vinho, ou de outra coisa qualquer, eu 
vol-a peço,-e pouco depois trazia algumas garrafas ele vi-
nho, ou o que elle havia pedido, dizendo ter recebido ele 
Deos, o que causava geral admiração. 

Fazia o mesmo· para bavt)r agoa quando tinha necessidade . 
para tanta gente, e depois de· ter feito a prece, mandava 
que alguem cava~Sse a terra asseverando encontrar-se agoa 
no lugar por elle indicado, e na verdade os que o viram 
me disseram, que ella não falhava embora nunca fosse vista 
a h i. 
. Estas e outras coisas o faziam muito estimado entre esse 

povo, que não sabia como explicai-as. 
Quando se lhe pedia para comer ou beber dizia não ter . 1 

necessidade, como os outros homens, de alimentar o corpo 
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para viver, pois se nutria de um licôr, por Deos mandado 
do Ceo, passando como certo nunca Inclío algum Lel-o visto 

· comer ou beber. 
Seo companheiro alimentava-se como os outros comendo 

e bebendo, e quando e~te personagem trazia as coisas, que 
por seo intermedio, (como fazia crêr) Deos miraculosamente 
lhe mandava, seo companheiro, sem escrupulo partilhava 
dellas com os soldados, porem elle nada queria, a não ser . 
a sua carne celeste. como c]izia: si tomava outro alimento, 
era tão ás escondidas, que ninguem o via, e por combina-
ção entre elle e o seo companheiro: tal era o modo de pen-
sar dos mais judiciosos. 

Chegan<{o este personagem e toda a sua comitiva ao paiz 
dos Canibaes, acamparam-se na montanha chamada Coti1~a 
em cujo cimo haviam sete a oito aldeias de Indios, que sa-
bendo de tal vinda, tudo abandonaram com receio, e se 
refugiaram logo na grande montanha de Ibuyapap, visinha 
de Cotiüa, e distante della apenas uma legoa. 

A montanha de Ibuyapap é muito alta a ponto de serem 
necessarias ·quatro horas de caminho para chegar-se ao seo 
cume, onde ha uma grande e larga planície, muito bonita, 
com mais de 24 legoas de comprimento e 20 de largura, 

-donde lhe veio o nome ele montanha grande. 
Ahi existem boas fontes e rios d'agoa doce, (coisa admi-

raveJ) abundante de diversas especies de . peixe· por ahi 
desconhecidas: grandes campos e muitas florestas repletas . 
de muitas qualidades de passaras e de outros animaes opti-
mos para se comer: é uma verdadeira maravilha. · . 

Alem d'isto é uma excellente moradia, por ser a tempera-
tura do ar nem quente e nem fria, o que faz com que seja 
esta montanha muito habitada, e por isso n·Pl: ,, existiam 
mais el e '200 aldeias de Indios. 
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Chegando os habil.antes de Cot.iüa a esta montanha, nar-
raram aos moradores deste lugar a causa de sua fuga, mo-
tivada pelo bando, que chegou á sua residencia. 

Partiram immediatamente afguns, que ahi Be achavam em 
cGmpanhia dos francezes, ahi residentes, dirigiram-se á essa -
montanha de Cotiüa., · que acabava de ser invadida pelos 
portuguezes e índios de Pemambuco. 

Em quanto ,e fortificavam os portuguezes n'uma das al-
deias abandonadas, os habiLantes de Jbuycvpap occuparam-
se dura1<te a noite no córte de paus, f) na manhã seguinte 
edificaram um Forte na entrada da montanha, ha distancia 
d'uma legoa das fortificações dos portuguezes. 

A maior parte dos habitantes ·ele Cotiüa, refugiada na 
montanha_ grande, vendo que seos amigos de lbuyc~pap 

ha'\iam construido tal Forte n'essa occasião esposando sua 
causa, uniram-se a elles, entrincheiraram-se e fortificaram-se 
muito bem cnn~ra seos inimigos.- ' 

Passados L;:_; ~ llls dias, mais tranquillos e animados reso l-
veram-se aproximar-se mais dos . seo~ inimigos cünstruindo 
outro Forte, longe d'elles apenas meia legoa, e mais seis, 
ficando o ultimo ao alcance de uma clavina, mui perto elo 
lugar, onde estava intriocbeiracla a -Pxpedição de Pernam-
buco guerreando-se cruelmente un~ aos outros durante sei:; 
semanas e morrendo alguns portuguezes, e muitos Judio::; 
de Pernambuco. 

Achando-se o restante d'esta gente, que acompanhava o 
dita personagem, reduzida á extrema ·necessidade de fome, 
não tendo farinha e nem causa alguma para comer, e nem 
mesmo esperanç.a de obter quae:;quer comestiveis, não che-
garam á montanha grande de lb·uyapap, (o que não conse-
guiriam por causa das trincheiras e Fortes qu e encontrariam 
no caminho a embaraçar-lhes o passo) jã meio desanimados, 
resolveram-se n'um domingo, depois do meio dia at.acar a 
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prime,ira forLalesa, a mais proxima á .elles, com tlexas, ar-
cabuzes, e mosquetaria, e o fizeram com Lal coragem, que 
não só a escalaram esta, mas t.ambem a. segunda e tercei-
ra, e como ficassem gravemente feridos muitos francezes, 
desanimaram muito, mormente vendo to~adas suas tres pra-
ças, e convencidos, que não poderiam resistir á tão grande 
exercíto se!T). risco de suas vidas, retiraram-se para a grande 
montanha de lbuyapap, e quando abi chegaram lançaram 
logo fogo em muitas aldeias suas, que se achavam no começo 
da montanha para que os portuguezes não encontrassem 
abrigo algum. 

Não foram tão diligentes co:no suppunham, porque seos 
inimigos, que de perto os seguiam, encontraram ainda uma 
g1·ande ald eia cbamada-AmTenda-em lugar, alto e eleva-
do, não queimada, o"nde se acampúam e fortificaram muito 
bem. i 

Vendo isto os habitantes da montanha, construíram tam-
bem vis á vis de AmTenda uma praça forté, a que chama-
ram Roüacam, onde se recolheram, e de tal sorte se entrin-
cheiraram a ponto de prohibirem a passagem dos seos ini-
migos para diante. 

Guerreiaram-Re cruelmente durante um mez, succumbindo 
nessa lucta muitos de Pernambuco. 

Vendo o dita personagem e o capitão do exercito portu-
guez a nenhuma vantagem resúltante d'e!' ta lucta, julgaram 
conveniente mandar uma mulher, sua prisioneira, com uma 
carta dirigida aos francezes, moradores com os Indios na. 
montanha, na qual lhes pedia, · que viesse um d'elles com 

1 Era a maior povoação da Serra d'Ibiapaba. Ahi os primeiros 
Missionarios da Companhia de Jesus, os Pi.ld res Francisco Pialo 
e Luiz Figueira ; coadjuvados ·pelos Indios edificaram uma Igreja. 
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loda a conüanç:1 aüm de conferenciarem nos meios de fazer-
se a paz. 

Hetcbida sta carta mandaram os Francezes um dos seos 
ir I ' r om os Portuguczes no Forte de Am·renda . 

. lle ando ahi prin ipiou o tal personagem a dizer-lhe 
. nt'-mui to se admirava que endo Christão elle se tive se 
allla · sei\ gens e pagãos para defender seu partido fa-
emlo guerr tão desabrida ao' Portuguezes, que abia se-

rem chri'tãos como elle e que finalment e o convidava para 
dch -Q,,, l tnando um lugar abi caso quizesse m· prole-

·do por 
R.e' ndeu-lh • o elllÍ "a rio Francez que-tendo dado 

p· , vra a ' lndlo~ de lbuyapap, i não a cump ri ~,e . 

infaUi..-elmente os outro:> Francezes ·eo· compa-
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.\lguns menos eredulos c ·mais valentes não assentiram 
ao accordo, e entre outros Je1·opa1·y, (que significa o [Jiabo), 
se oppo~ com toda a energia, causando serios embaraços, 
fortificando-se muitos dos seos íntimos em varios lugares, 
resolvidos á morrerem antes do que a serem escravisados 
pelos Portuguezes, de tal sorte ficaram impressionados, que 
embora abandonados p·elos Francezes, e pelas aldeias já 
mencionadas, não deixaram de lhes fazer guerra sanguino-
lenta por espaço de um mez. Durante e' te tempo o perso-
nagem em qu es tão fazia muitas a c\ vertencias aos Inclios, 
que . se haviam entregado, com o fim de afagai-os e tel-os 
ele seu lado. 

,Para tornar-se mais digno ele admiração, e com maior su-
perioridad e fazia-se carregar n'nma especie de anclôr por 
dois Inclios: nunca anelando a pé, e assim percorria todas 
as ald eias. 

Quando chegava a algum lugar, um !los principaes índios, 
que Linha trazido de Pernambuco, por nome TuputazJ~bCÚ 

lhe servia ele ·percnrsor ou batedor, porque ia pelas caba-
nas avisando que ahi vinha o Pae g-rande, e que era con-
veniente ser bem recebido, pois não descendia nem de Pae 
e nem ele Mãe, como os outros homens, porem tinha sabido 
da bocca de Ocos e descido do Céo para lhes annunciar a 
palavra Divina , e por tanto era necessario crer n'elle, e obe-
decei-o em tudo e por tudo. 

Accrescentava tambern ser el le quem fazia luzir o Sol, 
quem mandava chuva em tempo p1'oprio, quem fazia as 
plantas darem fru ctos, e quem prodigalisava emfim a abun-
dancia de todos os bens; e que si não fosse obedecido, 
ell e mandaria muitas molesLias, a morte, a fome, e escra-
visaria a todos conjunctamente com seos filhos. 

Apenas acabava de fazer esta arenga, o sobredito per-
sonagem reunia todos os habitantes da aldeia, e Jhes dirigia 

14. 
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a palavra confirmando tudo quanto hav.ia elle clíto, asseve-
rando haver descido elo Céo para annunciar-lhes a existen-
da de um Deos, e ensinar-lhes como deviam adoral-o, que 
fura elle unicamente qu em· com sua palavra tinha feito ren-
derem-se os Francezes, bem como todas as aldeias da mon-
tanha, que se lhe tinbam entregado; e dizendo estas e ou-
tras couzas identicas passava dias e noi tes inteiras, com tal 
zelo e fervor, que segund o me asseveraram mui tas teste-
munhas occulares e auriculares, enturilecia-se-lh e e~ terior

mente a "'arganta, causando-lhe muito mal a violencia com 
que fallava . 

Da no a doutrina des te homem ad miravam-se os Indios 
da montanha "'rande , perguntando mui tas vezes aos Fran-
cezes) em quem depositavam confiança e não aos Portugue-
ze ' si era verdadeira si o que elle dizia era exequivel, 
si na Fran a haviam entes iguaes com poder de fazer com 
qu a terra Misse fru ctos, e de mandar molestias, como 
ell e se gabaYa. 

Quanto á elle . accrrscentavarn , criam em tudo quanto 
lbe dizia de Deos, que era um , e que devia ser adl!ra-

do; obedecido amado; mas que não acreditavam no que 
e dizia do ref rido per~onag~m. 
Re~pondiam-lh . os Francezes que lambem não convinha 

rêr n · lle pois era falso tudo quanto dizia de si, e entre 
outr0s, um jo\'f~n in terprete Francez lhes disse, que havia 
um D O' criador do sol e de toda a outras cousa , que o 
fizer luzir para no' aUumiar. que era elle quem nos man-
daYa . hU\·as em tempo proprio fazendo por isso a terra 
dar fruc t-: que ~em elle f'ra impossível a · xi ten ia de 
oousa alguma. que era. lle 0 unico au tor E' doador de tudo 
quanl tinhamos: que não rom;inha dar cred ito á e se per-
-oua~ m, mormente não fatiando verdade. nem sendn 
pos~h:el Yin:r em omer e n .m beber. 
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Fiwrarn tanta impressão a~ palavras deste joven fran-
cez no animo dos Indios da montanha grande, que inJ-
medialamcnte principiaram a desprezar tal. personagem, 
quando antes o tinham por um grande Propheta, e agora 
o consideravam como um notavel mentiroso, impostor e 
homem mau, acreditando ser para enganai-os tudo quanto 
fazia. 

Combinaram logo maLai-o como um scelerado, que era, 
JJctn como seo percursor THp~õtap·uc·ú, e logo os Princi-
paes e velhos da aldeia, que se lhe haviam rendido, meLte-
ram-se n'este meio para persuadirem aos Francezes, que de-
viam matai-o, ou pedir-lh es que lhes dessem alguma cousa 
para envenenai-o, e faze l-o · morrer (diziam elles), por ser 
um homem mau, que os queria illudir e enganar com sua 
doutrina falsa. 

Passados alg·uns dias', quando, segundo seo costume, era 
carregado por dois Indios para ir prégar pelas ald eias, de-
pois de algumas palavras dirigidas aos que o levavam c o 
acompanhavam , ll1es perguntou qual a ideia, que formavam 
d 'elle. 

Responderam-lhe, que o consideravam um grande Pro-
pheta, descid o elo Céo. 

Replicou-lhes: si não o temiam , c uzon de mais outras 
expressões não mui agrad avcis aos seos coupanheiros, por-

\ que este povo t.em muita aversão ás bravatas, e só deseja 
') :>er tratado com amor, e enxergou em taes ex pressões não 
dociiidade, e sim uma especie de .am eaça, e por isso apenas 

I acabou de fallar, puniram seos carregadores, e lhe disse-
ram :-Pergunta;;, si nós te tememos? pois sim, vê agora 
qual o nosso mêdo-, e ·atiraram-no do andôr abaixo dentro 
de um lamaçal, apuparam-no, e ahi o. deixaram sahindo 
elle depois com grande clifficuldade; e com au.>ilio el e al -
gu os o'utros, 



Poucos dias. depois resolveram com os Portuguezes e os 
lndios seos companheiros, ajudados pelos Fr:tncezes rendi-
dos, assalLar a aldeia de um afamado Jeropary, que lbes 
fazia guerra cruel. 

Finalmente n'um tlomingo pela manhã, tres semanas ou 
um mez depois ela paschoa, em quanto os Francezes e Por-
tuguezes atacavam pela retaguarda da aldeia, este perso-
nagem empunhando uma · espada, accommettia-a de escala-
da, e quando trepava as trincheiras de madeira, que cerca-
vam · a referida aldeia, atirou-lhe o filho elo dito Je1·opa?'.'IJ 
uma flecha, que trespassou-lhe a garganta, e cahindo para 
traz, ficou prezo e pendurado por um pé. 

Vendo-o este índio em tal posição, não contente com o 
que lhe tinha feito, lançou mão de um Tocüart, (especie 
de flexa tendo na extremidade uma certa qualidade de canna 
muito rija, com um. pé de comprimento, e tres dedos dé 
largura, tão aguçado como um cllu_ço), e com el la pela se-
gunda vez trespassou-lhe o lado, por onde sahiram as entra-
nhas, e assim o lançou de Cima abaixo. 

T1.vJYUtapucú, muitos Portuguezes e Indios, que com elle 
vieram de Pernambuco, foram tamllem mortos. 

Os restantes (em pequeno numero), vendo que o referido 
.personagem (por elles considerado como um Propheta), ti-
nha morrido, depois de havei-o ahi enterrado, retiraram-se 
para Pernambuco. 

Depois cl'isto muitos Indios ela m_ontanha grande se reti-
raram para a Ilha de Maranhão, onde recordando-se ainda . 
das falsidades ela doutrina, e do tragico fim ele tal persona-
gem, cauzador de tantos ~ales, bem razão tinham para nos 
fazer as perguntas já referidas. ' 

,• 



,• CAPITULO XIII 

Como foi a Cruz plantada em Maranhão, e a terra 
· . abençôada . · 

Achando-se tudo assim disposto, propozémos aos índios, 
que no caso de quere"rem alliar-se com os francezes, e apra-
çarem a Religião Catholica, Apostolica, Romana, como haviam 
prometti,do muitas ve.zes, convinha antes de tudo plantar e 
arvoràr em triumpho o estárrdarte da Santa Cruz, em teste-
munho do desejo,· que tinham, de abraçar o Christianismo, 
e em memoria eterna do fim porqlle tomámos posse desta 
terra em nome de Jesus Cbristo,· conforme os pedidos feitos 
por elles ao no,:;so Rei Christianissimo, ficando elles d'esta 
sorte, e em virtude de tão glorioso emblema vencedores de 
todos os seos inimigos, e libertados ela cruel escravidão do 
barbaro Je1·upa~·y, que é o diabo, e gozando da. feliz liber-
dade elos verdadeiros filhos de Deos ap6s a regeneração da 
agoa do Santo Baptismo. 

Agradou-lhes tanto esta nossa proposta, que d eli~eraram re-
unir-se á 8 de Setembro, dia ela Natividade ela Santíssima 
e Immaculada Virgem Maria. 

No dia marcado es tavam todos, logo bem c'êdo, com os 
francezes, e depois el e havermos· celebrado o Santo Sacri-
ficio ela Missa na nossa Capella, d'ahi sabimos todos em pro--
eissão até o Fo1·te. 



~a frente ia um ~e nt.il-h om em levand c; agoa benta, outr·o 
n incenso, outro o thuribulo. 

Atraz des tes ia outro fidal go conduzindo um lindo cru xi-
fixo, present e do- Sr. Manoir, indo ao lado d'elle dois man-
cebo:> índios, fllh o8 dos Principaes, carrr,gando dois casti -
çaes, co·m tochas accesas alumiando a Ct·uz. 

Chamava-se nm clr.stes mor,:os Ioüy, (cl epuis Carlos, quan-• 
do se baptisou) e era filho de Japy-açu, principal de tod a 
a Ilha, e o ou t.ro era o filho mais novo de ilfa.1·koya Pe1·o , 
nm dos maiorae~ do lugar; chamava-se Patüa, e era o 
mais pequeno elos seis rapazes, que levamos para França, 
e, pouco antes íle morrer, nas agoas do baptismo teve o 
nome de Thiago. 

Estes ':lois meninos inrlios eram da mesma i'dade, e foram 
pelo Sr: el e Ha:;illy· ves tidos da mesma fórma, e a elle en-
tregues desde a nossa chegada á Maranhão . 

Nós quatro religiosos, reves tid as el e sobrepellises brancas, 
aeompanhámos a Cruz com ordem. 

Seguia-se depois o Sr. rle Rasilly, Loco-tenentc-géneral 
de suas McgesLadcs, toda a nobresa, c afin al os outros 
francezcs misturados com os inclios . 

Principiámos a cantar a Ladainha da Virgem Maria, como 
fizemos quat:t.lo piantámos a Cmz na llba ele Sant'Anna. 

Chegando ao Fo1·te, no lugar escolhido para plantar-se a 
Cruz, qne era mllito grande e alli se achava prompta, can-
tou um ele n6:> o Te-DP~bm Lauda?n1bS, e seguiram-se as 
outras orações. 

Houve depois uma pratica, pela qual se demonstrou aos 
Francezes a gloria. a honra, e o merito, que alcançavam 
perante Deos e o Mundo, sendo os primeiros Apostolos, que 
.tinham tão gloriosamente arvorado esse santo madeiro em • 
terra d'infleiil, e offerecido a Deos Pae est.e sacrillcio, a EIIP 
tão agrad avr l ~ do preci o~i ~~im o Co rpo, e do Sa nguP de seo 
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unico Filho, nosso Salvador, pela celebração da santa Missa, 
pela primeira vez nestes lugares. 

Acabada c\ pratica, o Sr. Des-Vaux fez comprebender aos 
Principaf's dos ditos Inrlios, e a outros de sl)a nação, ahi 
presentes, o motivo e o fim da erecção da Cruz, que era 
como testemunho da alliança entre elles e Deos, e solemue 
prol.esl.o de abraçar a nossa religião, despresanclo inteira- . 
menLe o maldicto Jeropary, que jamais podia existir diante 
desta santa Cruz, apenas abençoada, sendo obrigado a deixar 
a tet ra, quando fosse erguido este symbolo da Religião, pelo 
qual se obrigavam em primeiro lugar a deixar a má vid.a, 
que tiobam, e especialmente a não comer mais carne hu-
mana, embora de seos maiores inimigos: em segundo lugar 
a serem obedientes ás leis e à tudo quanto lhes ensinassem 
os Padres, e !lnalmP. n te a combater com valor sob este glori-
oso estandarte, e mil vezes morrer antes do que consentir 
que seja. arrancada d'alJi essa Cruz. 

Este discurso fez muita impressão no animo dos lndios, 
e manifestaram exteriormente a emorão, ,que sentiam, asse-
gurando que voluntaria e satisfact.oriamente acolhiam e 
abraçavam tudo quanto se lhes propunha, visto que de ha 
muito desejavam conhecer o Deos, que adoravarnos, e 
aprender como devia ser obedecid o c adorado, protestando 
ouoea faltar a promessa l'eita solemnemente. 

Foi depois a Cruz benzida conformr as ceremonias mar-
cadas no Ponti!lcal Romano, e adorada por todos: em pri-
meiro lugar por nós sacerdotes, depois pelo Sr. de Rasilly, 
pelos fidalgos, e afinal por todos os Fraocezes . uns após 
ouLros. 

Era digna de vêr-se a devoção e a boa ordem com que 
lodos a adoravam, capazes de commover os corações mai::; 
duros. 
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Em quanto' durou a adoração da Cruz cantamos o hymno 
Vexilla., Regis proclownt, t·ep.etido muitas vezes até o ver-
sículo C1·ux, ~ve spes •u;nica . . 

Depois dos · Francezes foi a Cruz Lambem adorada pelos 
Indios, uns após outros, com moclestia e reverencia sem 
igual. 

Adoraram-na primeiro os Principaes com particular devo-
ção, como cxet'nplo dado a todos os índios: estavam vesti-
dos com bonitos sobretudos de côr azul-celeste, tendo por 
cima d'elles cruzes brancas adiante e atraz, que lhes foram 
dadas pelos Srs. Loco-tenentes-generaes para servirem n'esta 
e n'outras iguaes solemnidades: seguiram-se depóis os ve-
lhos e pessoas antigas, e afinal todos os .Indios presentes, 
com ordem, sem confusão, uns apó<> outros, e de mãos pos-
tas ajoelhavam-se ~erante a Cruz, como no!; viram fazer , 
adoravam-na, beijavam-na com todo o respeito, humildade e 
devoção como si fossem em toda a sua viela educados pelo 
Cbristianismo. 

Pelo exterior não se podia julgar outra causa senão o ef-
feito d'este espírito divino, que prevenia estas pobres al-
mas · selvagens, e predispunha-as pela influencia de ' sua 
·graça a abraçar a verdadeira Religião. 

Difficilmente calculareis a abundancia Je lagdmas que 
Jerramámos vendo velhos respeitaveis e crianças assim 
prostrados aos pés da Cruz . 
. Mas quem poderá explicar o fervor d'este povo ajudando 

nossos Francezes a erguerem este Glorioso Estandarte no 
meio de sua terra ? 

Caprichavam todos para levantai-a com indisiveis zelo e 
. vaior não pagões, porem verdadeiramente christãos, Lrium-

phando assim victoriosamente d'o maldicto e cruel Jeropary, 
que desde en tão e publicamente abandonaram por meio 
desta acção heroica e christã, Jespedindo-o e repellindo-o 
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de seo reinado aflm de 1·eceberem e estabelecerem o sol.Jc-, 
rano _Mouarcha Llo Céo e da terra Jesus-Clwisto. 

i<;mquanto os inclios levantavam e fincavam com toda a 
satisfação a Cruz, estavamos ajoel11aclos cantando o-C1·ux , 
ave s1Jes qmica, in hac t?·iqMnphi glorin e o mais que ahi 
se segue, corri a oração final, que a Igreja canta no dia da 
exaltação da Santa Cruz. 

Pode ver-se tudo isto na estampa seguinte; 1 que aqui po-
zemos para ver-se o fervor e devoção dos índios, c o con-
·]entamento elo leitor christão. 

Nunca será possível descrever-vos o nosso contentamen to 
por tudo quanto víamos em cump rimento elas promessas ele 
Deos, á respeito de ser erguida aqui: n'estas Jonginquas re-

t Não nos foi possível mandar copiar a estan.1pa , qne se vê no 
original francez por falta de gravadore8. 

Não se sabe ao certo onde no largo de l)altJcio foi ergu ido este 
. segundo monumento historico pelos francezes. 

A Cruz nunca mais foi renovada , e o tempo que tudo consome, 
não nos d~;ixou d'ella, senão esta tradicç.ão. 

Infe li zmente lambem perdeo-se o primeiro monumento, que 
Pedro Alvares Cabral levantou em Porto Seguro ao deparar com 
a Brazil. 

A Cruz, co1no dissemos n'uma das nossas Confe?·enczas na B'Í-
bliotlwca Popula1', com que Deos abençoára esta terra, desap-
pa receo d'nl i, e nunca mais foi substiluida, como tanto seria. ne-
cessario. 

Embora as justas obsen'ações do Visconde de Cayrú na sua 
flistoria dos p·rincipaes successos do Bmzil tomo 1. 0

, pag. 100, 
do illustrado Coronel Ignae io Accio li nas i11emorias historicas da 
Bahia, e dQ. douto Sr. Barão de Porto Seguro (Francisco Adolpho 
de Varnilagem ) nome tão respeitado, c autoridade tão notavel na 
Jlistoria do Bmzil , continua n persistir esta falta. 

Aind a mais censuravel se mostra este• procedimento, depois 
que o hol)rado patriota Co ron el João Lacl islau de Figueiredo e 
Mello, quando deputado a assembléa prov incia l da Bah ia, propoz 
em sessão rle 18 ·d'Abril de 1837, «que no lugar da primeira 
descuherta do Umzil se levantasse um Cruzeiro de marmore 

15 
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gwes, o signal da Crm, quando pelo seo Prophcta disse: 
Ecoe levabo act gentes ma'nem meam1 et acl pop1dos exal-
labo signum meum «eis-aqui, eu levantar:ei a mão para o~ 
gentios, e erguerei meo signal para os povos.,, 
- QDantas graças e louvores não daremos á Deos, por sua 
Divina Magestacle ler-se dignado, entre tantos povos, esco-
lher-nos para plantar suas armas nos arraiaes elos que, até 
então, eram jDlgaclos rebeldes á suas santas leis, e onde , 
nunca pessoa alguma havia G'mp rebendido (ou pelo menos 
realisado) erguer e plantar este signal lriumpbante, como 
fOra, nesse di<t no tavel, levantaria na llba elo Maranhão rom 
geral contenl mento! 

Erguida a Crllí~, como já contei, foi benzida a Ilha ao so m 
ele mui tos tiros d'arlilbaria elo Fone e de nossos navios, em 
signal de regosij o. 

O Sr. de Hasilly cleo á for taleza o nome de cc Ji'o?·te rle 
S . Lui:::», 1 em memoria etema de L~biz Xl!I, Rei eLe Fmn.ça 

preto sobre um Ca lvario do mesmo mn rmore, em quadrado de 
cantaria de tres clegrmrs, gua l'llecido de balallstrada de IHonzc, 
em lugar da antiga Cruz de madeinll, , que el!e suppunha ainda 
ali ex istir. 

Cahio esse requerimento e (( necessariamente dev ia cahir, po r-
que cOll)O bem disse o Coronel Jgnacio Acciol i, as antitheticas 
economias do tempo assim o querem em objecto cl 'esta natu-
reza .>> 

t O nome do Forte ele S. Luiz depois estendeo-se a toda a 
povoação, hoje cidade, e fina lmente a toda êl Ilha. 

Em rcferencia á pao-. 61 dizemos, que a Ilha da Capital fo i 
chamada pelos Indios Upaon-açtb (ilha grande) e depois llJ,a dos 
Tupinambâs pelas razões já ditas . 

Os porluguezes denominaram-na I lha das Vaccas, e depois do 
naufra gio dos navios cl0 Dooatario João de Ba rros- Ilha de Na-
zardh. · 

Os francezcs, que andavam a corso pelas costas elo Bra zi l de-
ram-lhe o nome ele -~fMtmlu7o . alguns Cosnfogruphos-1/ha de 
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e de Nava?'?'n, e ao fLmtleadouro,_.imíto ai.l Forl.e, cbarnou 
.« Po·rto ele Santa iJI!ariaJJ, recordando a-Rainha do Céo, a 
Sagrada Virgem Maria, cuja natividade se festejava n'aqu ell e 
dia em homenagem á sua Imagem na terra, Maria ele Medi-
eis, nainba ci Q França e de Navarra, Mãe e Regente de nosso 
Christianissimo Rei, que desejamos seja conservacl~, por 
muito tempo pela--Bondade Divina. 

ferro, pela abundancia, que então havin, deste metal, os compa-
nheiros ue la Ravardicre-Jlha de S. Luiz, e Alexandre de Mou-
rn, quando tomou-a do poder dos l'rnncczes-1/ha de Todos os 
,!;,'antas. 

Pornm 'rodos estes nomes csq1tecidos, c somente ~cou o de S .. 
Lui z. 





CAPITULO XIV 

Dos fTnctos, que deo a Cruz depois de plantada. 

Plantada a Cruz n'esta terra abenç,oada, c'om saÜsfação 
geral, começou logo a fruclificar 'cemo a p'alrn eira, e a der-
ramar suas admiraveis virtudes sobre estas infelizes crea-
turas, mostrando, que Deos tinha n'estes lugares almas desti-
nadas para si, e sobre as quaes devia recahir tão utilment~ 
seo precioso sangue. 

Depois que elles mesmos se julgúam cum dever ele ar-
vorar a Cruz ele Nosso Salvador Jesus Christo, sentiram-se 
mais animados e clesejo~os ele alcançar.em o Christianismo, 
com maior zelo e fervor, fazendo Deos assim, por virtude 
cl'ella, derramar muito mais o explendor ele suas graças, 
no meio elas trevas ele infieis. 

Facil era ele julgar isto ávista ela devoção e piedade, 
bem notarias e visíveis, que patenteavam estes selvagens, 
desejando Lotlos ter um Pay (assim nos chamavam .elles), 
em suas aldeias para a~i erguerem uma Cru z, (tanto era o 
amor, , que lhe dedicavam desde a primeira vez, que a vi-
ram levantada ná terra), instruil-os, baptisal-os, julgando, 
por ideias geraes e confus,as, que conceberam desd e a nossa 
chegada, serem estes meios a porta por onde podiGm entrar 
para o Christianismo, e o unico meio ele serem.(illws cl~ 
Deos, e partilharem ela felicidade por estes gozada. 
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Continuamente vinham em bando somente para Le rem o 
prazer de vêr-nos: ficavam · algum tempo· comnosco, assen-
tavam-se (a seo modo), no chão por espaço ele duas a Ires 
horas, fallando uns, perguntando outros, com muito respeito 
e seriedade, e aJguns guardavam silencio satisfazeurlo-se em 
olhar-nos, observando com attenção todas as nossas acçõcs 
e actos, tanto nas horas da oração como nas do nosso ser-
viço, quer estudando quer nas horas das nossas refeições, 
sem int0JTomper-nos de modo algum .. 

Passavam outros 9 tempo mui satisfeitos e acl mirados 
vendo livros e alguns quadros nossos, e tirando cl 'isto ob-
jecto para discussão-com muita brandura e familiaridarle. 

Direi ainda , que muitos velhos, de vcnera\'el pre~ e nça , 

percebendo pelo nosso comportamento religioso, uma éra 
feliz mui diversa da sua, toda natural, convencidos pela luz, 
q~e então lhes apparecia, lamentavam sua vida passada, 
proferiam mil e mil queixas doridas, com suas alm as bem 
pezarosas, e dizendo já serem muito vell10s, lastimavam 
que sua idade avançada áão lhes permittisse vê r as boas 
coizas (diziam elles), que íamos Padres fazer n'esta terra . 

Os mancebos, que vi_viam constantemente em nossa porta , 
pediam somente, que fossem instruidos, e informados da 
nossa crença afim de serem sectarios da doutrina evauge-
lica, e unidos ao corpo mystico da ·rgreja~ imitando aos que 
tanto admiravam. 

Era coisa para maravilhar o vêr-se mães, qu-e tem tanto 
amor a seos filhos a ponto ele não perdel-os de vista, serem 
as proprias, que, desejando suas melhoras, procuravam dei-
xai-os em nossa oompanh i<l afin1 de . se· instruirem ·e serem 
nossos iguaes, julgando n'isto consist.ir a felicidade cl'elles . 

Tão prof'u nda era esta crença entre elJes, que vendo corno 
t.l·aziamos os cabellos em forma de corôa (costume dos reli-
giosos), tanto lhes agradou isto, que alguns cl 'elles, pouco 
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rlepoi:>, corta ram da 111 f;8t ll a fórma os cabcllos d o~ ~eos n-
Jilillhos, Lão grande era o desejo ele imi tar-nos ! 

Quando vi os primeiros meninos assim, fiqu ei muil.o admi-
rado, pergun tando a · mim mesmo , si era costume el o paiz, 
e ond e os Io clios o tinham aprendid o. 

Para esclarecer este ponto, perguntei ás mães, q'ue em 
se os braços carregavam meninos de dois e tres annos, si de 
orclinario assim traziam os cabellos: responderam-me nega-
tivamente. 

Porque então, repliquei-lhes, trazem estes assim os ca-
bellos? 

·Porque vós outros Pay, (Pacfr es) respond eram-me, as:;im 
os trazem, e nós desejamos que nossos filh os vos imitem . 

Disse logo, que cu tambem J1ca\'a muito al egre c con-
tente, e que fU ra pa ra isso, que nós havíamos passado ora-
res tã0 perigosos, e navegação tão longa, com muitos tra-
balhos e fadigas, expondo voluntariamcmte uossas vidas para 
vir aqui vel-as, e ensinar- lhes- nossas crCl;, ,, ~ , c que si fos:>e 
do gosto cl'e iJ as dar-nos seos filil os, depois el e baplisaclos, 
nós lhes ensinaríamOS a ler e a esCt'ever, e a mLlitas OUtras 
coisas, que os fa riam grandes personagens com o tempo. 

Hes'poncleram, qt.ie era esse o gosto d 'ellcs, e por isso de-
sejavam ter um Pa.lJ em cada ald eia. 

Seria de vantagem incalcul ave l, para a instrucção <la mo-
cidade, a funclaçã0 em cada um cl'estes lugares de um Se-
minaria, como mu itas vezes alli dissemos, á vista de ta nLa 
co lheita c de tão boa vontade. 

Poi e-ste o nosso projt·cto, ' desde que chegamos a Mara-
nhão; e o Le ríamos real isado si fosse possível, e ainda es-
pe ramos em· Deos · f'azer esse csLab'clecirnenio quando houver 
maior numero ele ecclcsiasticos, co nh ecendo .<t•r r:;te meio 
o uníco de chamar todos estes povos ao gremio d,' :.lossb 
Senhor· Jesus_ Cbrist.o. 



~la ah! O que poderiam fazer tão poucos trabalhadores 
no meio de tão vasta seara? 

Quando levantavamos os olhos, e víamos es tas regiões 
com as 8earas já mad uras e em tem.po ele serem ceifadas, e 
nos lembravamos, que apenas existiam para esse trabalho 
quatro po!Jre~ religioso , que mal balbuciaYam a língua in-
dígena, sentíam os muita affiicção, e com since ridade digo, 
que então ecboavam em nossos coraçõe es tas pal avras, qu e 
clemomtram o dissabor elo Propbeta .Je remias quand o clis ·e: 
- Pm'l.nbli 1JClÜYr'l.mt 11anem, et non ewt {j'l.bi j?·ange?·et oi·. 
<< Ü' meninos pediram pão, e para dal-o ningucm havia.» 

Hsta infelicidade de nos vermos em tão pequ eno num e-
ro ainda mais se aggravou com a morte de nm dos nossos 
companheiros, ret.a rclando muito nossos exforços, não de 
Lodo csterei', 'pois qLliz Dcos abençoil l-os com bons re· nl-
tados. 

Paria n·e, e tempo em Maran hão um a lndia, que com suo 
marido trouxemos, com outros, ela Ilba de Fernando de No-
rouba . 

O mesmo aconteceo a outras do Maranhão , c Loclas ellas, 
cheia' ele natural devoção, ve Lidas de branco, troux eram 
s os filhos, á maneira de França, para serem baptisados n<t 
no' a Capella ele S. l' rancisco, com..o o foram, em presCD(\t 
ti' muitos \ Olhos, e el e outras pessoas, lndios e l<'rancezcs, 
com geral satisfação ele todas as testemunhas clt! tão bonitas 
ceremon ias, sendo e'Les os primeiros batJLi'aclos, qu :) ahi se 
fizeram solcmnemente. 

Tudo isto au()'mentou-ll1es mai · o desejo ele terem Pay c 
[>ropheLa:i ctü todas as aldeias deste Paiz. 



CAPITULO XV 

Da visita, C]Ue Uzemos ás a ldeias ela llha do M ::.tranb ão. 

Aind a que o pequeno num ero de qualro, que oram os, 
anLes ri a morte do Hevd. Parlre Ambrosio, não nos periniL-
Li ssc sa tisfaze r os desejos elos Indios el e Ler cada aldeia um 
Pay, comLudo achamos acertado separar-nos, e fixar nossa 
resid oncia nos quatro lugares pr'incipaes ela Ilha para con-

. Lerital-os, sem separar-nos muito uns elos outros afim de ser 
possível ver-nos mu itas vezes . 

Antes disto, porem, o Sr . ele llasilly julgou necessario ve-
srLar a Ilba c p.:>rcorrer as suas ald eias em companhia de 
clous Pc1dres, tanto para nos faze r conhecidos pelos In'clies, 
como pam nos pôr em boas relações com ell es, (a maior 
parte ainda não nos Linh a vis Lo, e nem podido vêr), afim de 
conhecermos seos usos e cos tumes para depois com mais 
proveito anDIJU('iarmos a el les o nm da nossa vinda á estes 
lugares. 

Embora tivesse nE.cessidade de es tar preseute ás obi·as 
do Forte, e ele cu idar de muilos negocias, o desejo por6m 
el e salvar as almas cl 'estcs infelizes c o eslabclccirnento ll o 
Chrisl.ianismo, lhe fazia dar prefercncia a Lucl o quanlo dizia 
re:Jpeito á Gloria el e Dcos c da f: ua -Igreja, pondo de parte 
seos propri.os inleresses. 

16 
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t\pprovando sco paruCCI', resolveo-se que eu o acompa-
nl1aria, e tambem o Revd. Padre Arsenio, e despedindo-nos 
dos outros dous Padres, e recebendo suas bençãos, parti-
mos de nosso Convento de S. Franci;;co, aos 28 de Sete rn-
bro,t vespera elo Glorioso Archanjo S. Miguel, com o Sr. ele 
Rasilly, o Sr. de Launay, seo irmão, 0 ·Sr. Dcs-Vaux, tres 
criados do primeiro, e alguns lndios . 

Levamos oleos sagrados, sobrepellises brancas, estóllas, e 
tudo o que é necessario para administrar sacramentos, e ex-
ercer outras funcções exigidas pela necessidade. 

Pendentes ao pescoço pelos caminhos levavamns os Cru-
cifixos, e quanclu chegavamos as aldeias, nós os punllamo::; 
nas extremidades superiores elos bastões, que empunhava-
mos. 

Bem defronte ela nossa residencia embarcamos em canôas, 
e os Indios as remaram pelo rio Jlfayuüe 1 até ja pelu fim da 
tarde quando chegamos a To1··tW1 

2 aldeia mais proxima. 
lmmediatamente foi convocada reunião geral · pelo PriDei-

pal da aldeia, onde resid iam todos os velbo3. 
Ahi compareceo o Sr. Des-Vaux, e fez_-ll1e vêr qual a 

cauza ela nossa vinda, e elles nos acolheram com muito 
prazer. 

Tendo llÓS muita pressa de ir a hmipcwctn, (aldeia mais 
notavel ela Ilh a, e onde eramos esperados pelos seos habi-
tantes), despedimos-nos na manilã seguint e dos lnclios, e 
seguimos por terra acompanhados por alguns d'elle', que 
não nos quizeram deixar ja por satisfação, e ja para nos en-
sinar o caminho até Jctn~bcwen, bonita aldeia, onde chegá-
mos pelo meio dia, sendo recebidos pelos P1·incipaes e seos 
habitantes com todo o acolhimento; e caridade, urbanidade 
e affagos possíveis. 

1 Rio Anil. 2 Tuní. 
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IJe poi:s elos cortejo;:;, que nos fizeram , uus apó::; outros, 
co mo de costume, o Principal mandou armar nossas rêdes 
ao lado da sua, dentro da casa onde morava com sua fa-
mília. 

Não foi elle o unico, qu e para comnosco praticou tal dis-
tincção, pois o mesmo fizeram todos os Principaes das outras 
ald eias, tendo como grand e honra o hospedar-nos em sua 
casa, e considerando a ffronta a nossa recusa e escolha de 
outro ap.osento . 

Assim que chegavamo~ , tra:úam agoa para lavar-uos os 
pés, quando era preciso, c com instancia nos rogavam per-
missão para isso, embora muitas vezes não os julgassemos 
capazes de fazerem o que pediam. 

l ~ impossível descrever-se a humanidalk e benevolencia 
([' es te povo para com os Francer.es, e especialmente para 
co mnosco . 

Em quanto o Principal da Ald eia, e al guns velhos con-
versavam comn osco, cuidavam as mulheres em trazer-nos 
farinh a, !'ruelas, carne, peixe assado (isto é, tos tado), e ou-
tras cousinh as, apenas sabiam ela nossa chegada. 

Os homens, armados de arco e llcxa, iam caçar porcGs 
do mato, tatús, e pacas, e ou !.r as qualiuades ele animaes 
proprios .r ara comida, ele que Já existe grand e quantidade, 
c que pilhavam f'ac il e promptamente. 

Assim acolhid os ern Januarcn , depoi:; ele ~ornarmos 

nossa refeição, a~e rcaram-se el e nós o Principal, to.dos os 
velhos, e mais l1abitan tcs, homenii e mulheres, para nos ve-
rem e darem-nos paralJens pela nossa cl1egacl a. 

Aproveitamos a occasião para lhes fallar el e Deos, elos 
mys terios da nossa Fé, fa ;~, c ncl o-llles percelJer, que para ::;e-
rem seos filh os, era nccessario b aptis~rcm-sc , e que a nossa 
intensâo, emprehenrle ndo tão longa e perigosa viagem, era 
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somente para vel-os, instruil-os, e preparai-os para tão gran-
de beneficio. 

·Passou-se a tarde com estas e outras conversações, mos- -
trando elles muito contentamento, e singular prazer em fa-
zer-nos perguntas. 

Creio gue Deos (nunca elle falta aos que o procuram), in-
fluía muito na alma d'clles, pois d'ahi em diante mostravam 
ancioso e ardente desejo ?e recebe rem o baptismo para se-
rem filh os ele Deos. 

A vista disto, nós lhes promettemos o baptismo, Jogo que 
se instruíssem, asseverando que, terminada a nossa visita 
pela llba, um de nós residiria em h~nipamn, afim de vei-
os constantemente, e ensinar-lhes muitas coisas necessarias 
para depois então serem baptisados. 

Mostraram-se muito con lP.ntcs. A noite, como é ele cos-
tume, fez-se reunião geral, onde compareceo o Sr. Des-Vaux, 
c ahi repetio-lbe o que já dis cmo~. 

Acabada a reunião, uma rapariga lndia po.r nome Ta~be 

auaété nos rogou para baptisarmos seo filho, com idade ele 
2 annos, e Jbe promettcmos fazel-o no dia seguin Le, do-
mingo, 30 de setembro. 

Para esse· fim, Jogb pela madrugada, armaram os lndios, 
no centro da aldeia, uma barraca, a que chamam aii;,JJa~be, 
e depois de n'ella entrarem todos o Indio para ve rem pela 
primeira vez esta ceremonia, começamos por benzer a agoa 
e a capella para servir ele m·atorio e ele cemitcrio, quando 
neces ario, e em mcmoria ahi deixamos um Crucifixo. 

Depois de cantarmos o l en·i C·reator, e outras orações 
baptisamos a criança, que era uma menina, a quem demos 
o nome ele Maria. 

Mostraram-se os indi_os muito alegres, satisfeitos , e admi-
rados vendo as bella ceremonia elo baptismo, c uoaniine-
mente diziam que era muito bonito ser fllho de Deos. 
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A vist.a destas sagradas ceremonias cresceo n'elles es-
pantosamente o desejo, que tinham antes, sentindo indizível 
pezar el e não se acharem ainda em estado de receberem o 
que admiravam e desejavam ardentemente. 

Deixando-os assim, cl especlimoscnos d'elles, especialmente 
do Principal, e sahimos ele Janua?·en, em companhia de 
alguns índios desta ald eia. 

Atravessamos sem parar a aldeia pequena ele Junipctmn 
para chegarmos mais depressa á aldeia grande do mesmo 
nome, onde nos esperavam nesse dia. 

Os filhos elo Principal, que é o primeiro el e Lodo este paiz, 
certos el a nossa vinda, vieram ao nosso encontro com ou-
tros índios. 

Apenas nos encontraram, abraçaram-nos, afagaram-nos 
muito o mostraram indizível conten tamen to pela nossa che-
gada, e assim contentes nos levaram até a aldeia. 

ia adiante. o Locador el e corneta, que Locava, como de 
cos tume, quando entravamos em qualquer aldeia. 

Meo companheiro, c eu em nossos 'bordões trazíamos o 
cru xifixo, como ja dissemos. 

Depois ele percorrcrrr.ws todas as casas com o Sr. ele Ra-
silly, enLrámos na residencia do Principal e de sua Famí lia, 
que nos abraçou com inexplicavel .alegria. 

Mandou logo 'armar nossas redes nos lugares elas suas, e 
estas junto ás nossas. 

Nessa mesma hora vieram todos os índios ela aldeia, até 
mesmo as cr iancinhas, vêr-nos, e comprimentar-nos uns 
após outros: beijando suas mãos nol-as aprcse~tavam, ' di-
zendo com muita amabilidade e hrandura-Enl Jopí Pay, 
eréycobépé , que quer dizer cc sois Propheta? >> ou cc sois o 
meo Pae desejado, estaes bom ?>> 

'l'racLon d'ahi em diante cada um em obzeé{uiar-nos. 
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ConH'çnmo.' logo a l'011\'Prsar rnm o Principal Jnpy-

a!'lt, o maior ll todo o paiz que go\' r na a Lodos a 
quem todc1 consultam quando intentam alguma coisa im-
portante. 
~a , •. nlad' \ nm homem d' muito tino jutlicioso pru-

<1 'lllP, de lJna~ idt'ias, c digno de admiração quando falia 
csprcialm 'llLL: ~m Dt.:os, á ·eo modo no tliluYio universal, 

na' ' na crença:; maotitltL ntrc e li e' ti e pae.:; a filho . 
)Jara\·ilha ou\'il-o J'all ar em toda e~ tas coi ·a , mormente 

no pc'ado domínio tlu::; portuO'ucze:; que os forrou a abau-
tlnnar 'uas lt~ITas abri•"arrm- e aqui. 

I~ muito alln, lwm propor ·innatlu o ,co corpo, tem perttl 
tl' I 00 anno ·, L fnJ •ya~ào es tá tàn hem cli ' J.)Q:::Itl co1no ~~· 

t'sli\'t'S,c na primawra tla \'ida. 
l~m quanlo 'e pa"sava assim o tempo nc·ta:; n'outra~ 

'tnwcrsaçõ ,, 'üm llc e alg-uns wlhos, esperando quc 't' 
r nu i.::' m todo:> foi-no muito agrada v 'i o n'r tantos ra-
paz 'S spe ialmcnt meninos Ll' seis a oiLü anuo. hcga-
rcm- 'C á nós c pedir-no:> com in~tanciu para instruil-n3 t' 
bapti ' al-os romo ~c fos:ü po~si\'e l fazel-o m pouco' iuslan-
te:;, em alia' Yoz - diziam qu e desrja\'arn crer cm lkn~ 

t' desprezar o diah . 
. "ào qu ro tlemorar-m' na dc:cripção do eomporlamt'ntn 

11 cntla um Ll'ellcs emb ra tli"'na de menção. H limitar-
me-hei ap na~ a particulari ·ar al "'nn: acto;; tl t um menino 
chamado . lcaiuy .lli r y, Olho do Principal . lcaiuy . 

Est rapaz tlr n a In anno' de itlatl' ht.'m parecido e 
c nformadol não tinha o LPi~'o furado ·omo o· 0otrns d 

para sua idatl' mo'lrnva tanta p 11 'traçàll, !JI,l ' ::empr'' 
acredit ' i llaYd-o ll•o · prc parado para cnisa:> "Tantl l's. 

Foi o prim ' iro, que '"io olrt-quinr-no~ qunn<ln eh'~a
nw:>~ e não qtll'ria sahir tle juntn dt' nti:>. tà1) g-rai1tlt> •'ra a 
sua amimde para \'Olll!H'~t'l) ! . 
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Quando nos recolhíamos aos matos, como cosLumavamos, 
para com mais clescanço e silencio cnmprirmos nossos de-
veres, sempre .nos apparecia, e quando pcnsavamos es tar 
longe Ll'elle, eil -o que nos encontrava como se tivesse 
aviso previo. 

Quando nos achava, ficava sil cnc.ioso e recatado sem in-
terromper-nos para coi 'i.\ alguma, ou por leviandade, o que 
não ó comm um em meninos desl.a idad e (tão prudentes e 
rivilisados J'os::;cm eu c-·! ) 

A visla disto não nos cansa vamos de admirar .tal menino, 
que embora selvagem e tão criança, tinha muita peneLra-
(\ãt>, era muito cordato e bem ensinado. 

Ordinariamente · observava com muita all.enção todas as 
nossas acções, procurando imitar-no quanto podia: quando 
punilamos as mãos, cll c praticava o mesmo com muita 
~·· 1 avi<.ladc, l'azia o signal rla Cruz, c outros actos de rle-
voç:ão. 

Mai' digno de admirar-se é que tudo isto ell c ensinava a 
~cos companheiro , dizendo querer mo trar como sr. fallava 
a Dcn:: (/'allcw a Deos em vez ele rogar a Deo ). 

'l'iuila tanto cl esejo ele aprender, c tão boa intelligcncia 
(ou anLos graça divina), que !'oi o primeiro a apren<lC'r a 
Ora~·ão Dominical, a SaudaçãQ. Angelica, o Symbo lo elos Apos-
lolos, O' ~!andamentos de Dcos o ela l0 Teja, o .. Sete Sac ra-
mentos, tudo na lingoa indígena, e como a graça ele Deos 
(nunca ostcril ), crescia em proporção ela idade, não era es te 
mrnino servo inutil , o nem perdia o tempo e occasiãn dP. 
mullipl icar os lalcnto,;, quo Deo Jll e dera. 

Não 6 po ~i vcl drscrcvcr-s a sua sa tisfação quando en-
sinava os out.ros. 

Por vocq~:ão prop ria · (ou inspiração di vina) , passava a 
maior pat'lc rio L mpo rept Lindo mnitas vozes, c faz nclo 
St'os c >mpanh iro~ rrp r tir ' 111 , o qnr clle 1.i11ha aprencUdo. 



Para melhor gravar em suas ru emorias, vi:; to não ba ver 
n'es la terra nome ou dicção signiüGat.iva de num eros além 
el e cinco, e querendo ' c te menino ensinar aos outros os 
J\lanclamenLos ele Oeos, ou Sete Sacramentos, tinha a astu-
cia el e tomar um pau, c e:om a sua mão ou dedo fazia dez 
risc~s na terra para contar os Dez Mandamentos e sete para 
os Sete Sacramentos aüm de f'acilit.ar a St!OS companheiros 
o en ino, e que este fosse con ervado na 111 moria. 

A 'Sim servia-se Deos creste menino em tão tenra idad e, 
c esperamos que Sua Oi\'ina ~l agest.adc se digne conceder-
lhe outras qualidades espet.:iaes para coi ' as maiores . 

Quand o hegámos, anelava nua esta pobre creança como 
as nutras, po rem foi sco primeiro cuidado ped ir-no roupa 
para \'Crtjr-s , dizendo não querer mais andar nua ,_ vi'to o, 
Padr s os tarum sempre vestidos . 

Foi logo 'a tdeilo o seo cle~cjo, porque a unica in tenção 
do "r. de R.a 'illy era a conver' ão destes pobres e! vagens, 
c nada poupava para attrahil-os ao Cb ristiani mo com torla 
a brandura, e apena:; on hecco a bondade do menino, e ::;co 
,auto e louvavel desígnio mandou logo com n)nita satdação 
' til-o. 

Gas tamo toda a manhã em sérias Cúnversações com. os 
lnclios de Junipa.ran, e li. tarde ftzeram .ell e' a sua reu nião 
~er·al onde e t<n a Japy-acú, Principal ela Ilha, acampa-, . 
i1batlo por Lodo' O' velbo::;, o alo·uns ou tros habitante el e 
Juniparan vindo' de · outras aldeias e ahi o r. O s-Ya ux 1 

tomando a palavra lb clirio·io um di' urso em lingoa in-
di a na da par! tlo' rs. Loco-teuent.es-g neraes tlc Sua 
jlag- ;:;laLl ' Gh ri ' !ianissima o mc ' mo qnc fazia em toda, as 
outras altleias onde es ti q•mo' ' aintla iamo' por lutla a 
IIIIa do ,\l aranb:io, o qual m rrs umo ra I) seguint : 



r:APITULO XVI 

Disc.urso feito pelo Sr. Des-Vaux aos Indios 
Tupinambás, na sua reunião geral, as suas resposLas, e 

mais o.lgun1as causaR notaveis. 

{( Meos Amigos.-Bem sabeis como ·tendo vivido muitos 
annos comvosco, me pedistes para ir á França fazer conhe-
Cida de nosso g1·ande Rei a necessidade, que tínheis elo au-
xilio elos Fraocezes, .não só para defender-vos da invasão 
inimiga, mas Lambem para sustentar o commercio ele gene-
ros de que tendes necessidade. 

<< Afiiancei satisfazer vossos desejos, co m tanto que me pro-
met.tesseis receber a Lei de Nosso Deos, sem o que nunca 
desejariam os Francezes morar comvosco, deixar os m11us 
co. tumes iotroduz.iclos pelo Diabo, verdadeiro inimigo do ge-
nero humano entre vós, para perder-vos inteiramente, e to-
mar parrt vosso Sobe1:ano o Rei c1c França, submettendo-vos 
á seo domínio, e ás suas leis santas e proprias para con-
servar vosso Pàiz, e angmental-o com todas as grandezas e 
prosperidad es. 

cdá ha annos passados, o nosso grande kel de mim ouvia 
vossas boas disposições para com Deos a abraçar o Chris-
tianismo, e sujeitar-vos á . ua l\lagestade. 

<<Rile mandou ter comvosco o Sr. de la Ravardiere, fi-
dalgo valente, para conhecer vossas intenções e a posi~ão 
de vossa terra, e reconhecendo ser verdade o qn c eu disse, 
abunda em minhas ideias. 

17 
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« Por tudo isto este poderoso Rei, grande, magnanimo 
e corajoso, compadecendo-se de vós, . mandou o Sr. de Ra-
illy, tambem fidalgo e valente, conjunctamente com o S1·. 

de la Ravardiere trazêr-vos quatro Pay ou Prophetas ·para 
instruir-vos, baptisar-vos, e fazer-vos filhos de Deos: . 

«Mandou tambem Francezes afim de defender-vos de vos-
sos inimigos, e generos para se negociar comvosco. 

«No caso de quererdes cumprir vossa palávra, l'ecebereis 
a Lei de Deos por meio dos Pad1·es, e o governo ·dos France-
zes por um Chefe, que aqui residirá, o Sr. de Rasilly, e de-
pois de haver elie observado o vosso paiz, e reconhecido 
vossa vontade, voHará para França com um dos Padres, fi-
cando comtuclo o Sr. de la Havarcliere, ;;eos clous irmãos, . 
seos bons amigos, e soldados, e dentro em pouco tempo re-
gressará com grand e numero de Pacl'res e de Prophetas, que 
morarão em vossas aldeias para instrui r-vos, e a vossos fi-
llJos, no conhecimento elo verdadeiro Deos, autor ele Lodos 
os hens; de soldados para defender-vos ele vossos inimigos, 
e de Út.istas para povoar vossa terra, e faz('ll-a feliz , fi-
cando cl'ora em diante uma só Nação a França e a vossa 
Patria. 

cc Ell es e seos irmãos ftcaram em lugar ele vosso principal 
chefe. ·ror sua vez o Sr. de la Ravarcliere, depois ele ha-
ver trabalhado muito em vossa terra, ·regressará á França, 
onde cuidará de mandar ao Sr. de Rasilly e aos Francezes 
generos para estabelecer um com mercio não interrompido 
entre a França e vós. >> • 

Acabado este discurso Jap,y-açú, o Principal de Junipa-
mn, e de toda a Ilha, tomou a palavra, e disse ter sempre 
sido amigo dos Francezes, e n'elles reconhecer conversação 
muito mais agraclavel e branda elo que nos Pe1·os, que 
sempre desejou estar sob sua protecção e sujeição, pelo que 
muita satisfação experim entou com a chegada d'elles, e com 
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. a noticia de terem virido para aqui fixarem sua residencia, 
constituindo a França e a sua terra uma só nação, como 
tanto haviam desejado, jurando nunca faltarem. á sua pala-
vra de reconhecerem como Soberano o Rei de França, de 
submetterem-se á suas leis e domínios, obedecendo á au-
thoridade, que lhes fôr mandada para aqui residir e os de-
fender de seos inimigos. 

Em relação á Lei de Deos disse que estava infinitamente 
contente por lhe haver o grande Rei de França mandado 
Padres e Prophetas, afim de ensinai-os e instr.uil-os, visto 
desejarem h a muito tempo professar o. Christianismo, como 
haviam promettido ao dito Sr. Des-Vaux, especialmente 
quando regressou á França r para) da. parte ct 'elles, aSSfiverar 
isto ao Rei . 

Na verdade, disse elle, bem sabemos haver um Deos, 
criador da natures~ , qu e fer. o Céo c a te·rra e to~as as 
coisas existentes. 

Cremos, que este Deos é bom, e qJe nos dá o que temos 
e que precisamos; porem não sabemo~ como conhecei-o, 
corno elle é, e como é preci so servil-o e adoral-0. 

Conhecemos muitos Francezes, que aqui estiveram nego-
ciando cornnosco por algnm tempo) p01~em nenhum nos E'O.-
sinou estas coisas. 

8speramos agora aprender l.ud o isto dos Padres, ' que 
vieram de França, c se ntimos só que sejam quatro, quando 
desejamos que fosse maior o numero d'elles para residirem 
em todas as nossas ald eias, e instruir-nos e a nossos filhos. 

Oomo agora não é possível realisar-se este meo desejo, 
esperamos, qu e vá para França o B11/I'WI.âchcíue i com um 
dos Padres para nos trazer mais, e bem desejo que, dos 
que aqui ficam , vi um para a aldeia de .hvnipamn: onrle 

1 Quer di:~.er o Che(e. o ]lfa·ioral. 
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lhe edificaremos uma casa, e junto d'ella uma ermida, no 
centro .de nossa moradia, e fica á nosso cuidado sustent.al-o 
e dar-lhe todo o necessario. 

Mandaremos nossos filhos aprender com elle, e quanto a 
mim entrego-lhe desde ja meos quatro filhos afim de serem 
baptisados, e por este meio ficarem filhos de Deos. 

&inalmente disse se t· seo desejo que os dois Paelt·es, ahi 
em visita, plantassem outra Cruz (alem ela primeira) no meio 
ela aldeia ele hmipMan, como tes temunha ela alliança eter-
na com Deos, jurando solemnemente receber o Christianismo, 
e renunciar Jeropa1·y. 

Foi es ta resposta · confirmada pelos outros Pl'incipaes e 
pelos velhos, ahi presentes, confessando-se contentes pela 
vinda elos Francezes, e especialmente pela chegada dos 
Padres, a quem desejariam entregar seos filhos para serem 
instruidos e baptisados, e isto como que em desafio para 
vôr quem melhor o fal'ia. 

Entre outros Acaiuy, Pae elo menino, de que ja fallei, 
disse logo que entregaria não só esse como Lodos os mais 
ao Pay été, isto é ((aos grand es Prophet.as, que tinham 
chegado.>> 

Outro chamado Jacopem disse, qu e logo pela manl1ã iria 
ao mato cortar uma arvore grande para fazer a Crm, que 
se deveria levantar em Junipamn, que elle e seos filho:; 
se incumbiriam de fazel-a, sem auxilio de mais alguem, e 
assim o cumprio na manhã seguinte. 

Disse outro, que elle e seos filhos edificariam uma Capella 
no meio da aldeia para o Padre, que deveria morar com 
elles. 

Logo outro prometteo fazer junto da Capella uma caza 
para a moradia do Padre. 

Este obrigou-se a ir ao mato ca~~a r pacas, cutias , e tatt'ts · 
para sustentar o Padre, aquelle a pescar, aquell e outro a 
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t.razer-llw o::; primeiros prouuctps da sua ro~~a, corno pre-
micias. 

Eu, (disse o indio Tecücwe Ubtbih), d'ora em diante 
desejo viver como os Padres, ·trazer um vestido pardo como 
elles, só possuir o mesmo que elles tem, andar com a ca-
beça baixa e olhando para o chão, como elles, não quero 
mais saber nem ele raparigas e nem ele mulheres, nem mo-
rar com ellas, emfim quero viver ·e proceder como e!les. 

Achava-se presente o, menino Acaitby-Afi?·im (de quem 
já fallamos), e ouvindo estaR palavras, atilado e com gra-
vidade ou moclestia ordinaria, disse immediatamenLe a Te-
GÜ[~?·e Ubuih: 

<<Dizes, que queres viver como os Padres, e que não 
cuidas mais ele mulheres, como elles o fazem , porem não 
comprirás tua palavra. 

«Tu as deixarás por uma ou duas luas, mas quando fi-
cares angaytt,a?·, (quer dizer-magro-: não ha molestia 
que elles mais temam do que o emmagrc,;i:H cnto), irás logo 
procurai-as como antes fazias. 

<<Não pódes continuar a viver como os Padres porque 
estás velho; nós sim, que somos moços, podemos viver bem 
imitando-os.» 

Riram-se Lodos os velhos e anciões ahi presentes da res-
posta do menino, admirados d'ella, como mais proprio de uin 
homem do que de uma criança, de um Cbristão do que de 
um pagão ou ele um selvagem, do espírito-de Deos ilo que 
ela humanidade. 

Terminada a reunião, retiraram-se todos contentes; e nOs 
extremamente consolados por havermos conhecido a dispo-
sição cJ'es te povo para abraçar o CllrisLianismo na 1greja ele 
De o!'. 





CAPITULO XVII 

Primeiro ens ino da doutrina c hrisLã , publicamente, na 
Ilh a do Mara nhão . 

.Reuniram-se os lndios no dia seguinte n'uma bonita pra.-
ça, em frente da caza do Principal Japy-açú. 

Os primei ros que compareceram .foram seos filhos, e de-
pois chegaram Acai~b_y- Mi1"'inv, muitos rapazes e raparígas, 
filhos dos Principaes e dos velhos de Juniprwan, e todos, 
como era costume, asse ntaram-se no chão. 

Tambem ahi se achavam muitos Francezes, companheiros 
do Sr. de Manoir, e mais outros. _ 

Es~avam assentados _sobre uma caixa o Sr. de Rasilly, o 
1\evà. Padre Arsenio e eu. 

Começamos o ensino publico da doutrina chris.tã (o que 
até en'tão ainda não .tínhamos feito), e servindo-nos do Sr. 
Des-Vaux, e· de um tal Sebas'tião, mui entendidos na língua 
cl'elles, para transmitLir-lbe·s _o mais necessario, fizemos com 
que elles, ahi em gra,ncle numero, percebessem como tinha-
mos deixado a nossa terra, atravessado mares tão perigosos 
com muitos incommodos para vir ensinar-lhes a conhecer a 
Deos1 verdadeiro principio ele todas as couzas, Sobe1·ano so-
bre todos, e por isso independente. 

Explicamos a ell es, que Deos sendo um em essencla e na-
tureza, era comtudo trino em pessoa, a saber : Padre, Filho: 
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e BspiriLo-Sao tu: que o Pae . não fo i feito, nem cread o, o 
nem gerado de alguem : qne desde o principio da eterni -
dad e o Fill10 foi somente gerado do Pae, como tambem o 
E'piriLo- au to procede de ambos, a saber: . do Pae e do 
Filbo. 

Embora o Pae seja Dens, o Filho Deos e o EspiriLo · 
Santo Deo , comtudo não são t.res pessoas, e sim um unko 
De os. 

Procuramos n'esta occasião faze l-os compreltencler Ludo 
isto por algumas simil banças e razões afim de encaminhai-
o á verdadeira crença, com que se mo 'traram ale.gres e 
mui atLentos. 

É este grande Deos a qu em chamaes T·t&1Ja-n -em conhe-
cei-o, e por is o aqui viemos annuncial-o. 

É omnipotonl.c, e po1· isso creon o Céo e a te rra e tudo 
quanto n'ella existe. 

No Céu creou os Anjos, muitos el os qnaes tendo-o ofl'en-
dido, Elle o' precipitou no lnl'erno onde são e serão abra-
zados em fogo eterno e estes máos Anjos são o que cll a-
mae' Jeropa?'!J· 

Na tena creou o homem de um pouco ele barro á · ua 
imagem e similhança collocou-o n'um lugar de delicias, 
onde adormeceo-o, c depois tirou-lhe uma de uas cosl.ellas 
para fazer uma mull1er, a nossa primetra Mãe, as im como 
esse homem foi o pri meiro Pae ele todos O:; homens vivos, 
.que existem cxi tiram e existirão . 

Acbando- c ambos n' >sle bello paraizo e jardim de prazer 
Deos lhe permiltio comt~r o fructo de todas as arvores, que 
havia creaclo) meno ' de uma, dizendo-lhes que moneriam 
.na mesma hora em que os come,~cm. 

Aconteceo isto pouco depois, porqu' amuo- comeram o 
rructo prob il.lido por per'uasao de Jeropw·y (um elos maus 
"\njos), contra as ordens expressas do seo Deo ' , por i o 
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fnram cxpel!idos elo Paraizo e do Céo e sujeitos á morte com 
Lodos os seos descendentes. 

gis a causa de toda a nossa desgraça, e porque morre-
mos todos os dias, o que .não aconteceria, si elles não ti-
vessem desobedecido a Deos. 

Ainda Jl1cs dissemos, que depois desta c1esgraça os pec-
cados elo. homens !'oram sempre augmenLaudo, c Deos para 
castigai-os enviou do C6o um diluvin 'olJro a terra, que 
su bn-1ergio todas as creaturas, exçcpto alg-umas, que quize-
ram ficar ns Arca de Not', que, como homem justo, quiz 
Deos con$erval~o com toda a sua família para povoar o 
~lundo depois do diluvio. 

Depois de lhes haver feito eonhecer os 111a!es sofl'ritlos 
pelo Mundo após o diluvio, o:; tormentos c tentações elo Je-
·ropa·ry aos homens para raze[-r,s peccar, nos Jhes fallamos 
da bontlade c da mizericorclia el e Deos dizendo ser tão 
grande o amor, que tem aos homens, qu e vendo as des-
graças de suas existencias, e a · maldicçõe. em que incor-
riam depois da morte, fcchando-se-1 h e o Céo, condoêo-se 
d'elle~. 

Como este homem não era baslant.e para responder á 
jllsLiça Divina pela o!Tensa com mr.LLida mandou seo Filllo 
(segunda Pessoa ela Santíssima Trindade) ao Mundo afim . 
de revestir-se da nossa llllmanidadt' e fazer-se lwmem, 
como ex pli caremos quando se tract.ar do mystcrio da Tncar-
nação. 

Nós lbes explicamos como Deos Pac escol!Jeo a bemaven-
turada Virgem Maria par·a ser Mãe de seo Filho unico, como 
enviou o Anjo Gabriel a anlllluciar-lhe esta noticia tão de-
sejada pelo ~Jundo, como este Anjo a saúdou, e como de-
pois de haver consentido sem conhecer homem algum, ella 
coucebeo o Filbo de Deos por obra ap enas elo E pirita 

auto. Como por nove mezes clla o trouxe em seo sagrado 
18 
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ventre, o deo a luz ,n'uma estribaria, sendo sempre Virgem 
antes do ·parto, no parto e depois elo parto. 

Como foi o menino adorado pelos Pastores, que souberam 
elo seo nascimento pelos Anjos ·do Céo, e pelos tf·es Reis 
ahí guiados por uma estrella, até entã.o ainda desconhecida: 
como foi esta Santíssima Virgem obrigada. a fugir com seo 
Filho, que era Deos para evitar a perseguição ele Herodes, 
que o queria matar, mandando para isso matar todos os 
meninos ele Bel em. 

Descrevemos-lhes depois todos os principaes milagres, 
feitos por Jesus Cbristo nosso Salvador neste munçlo até á 
sua morte, e muito se admiraram do das bôdas de Canaan 
na Galiléa transformando a agoa em vinho, multiplicando 
cinco pães e alguns peixinhos para sustentar tanta gente 
no deserto, onde haviam bem cinco mil pessoas, não con-
tanqo mulheres e crianças, e ficançlo ainda 12 cestos cheios, 
depois de todos fartos. · 

Tambem se admiraram muiLo do milagre feito por Nosso 
Senhor. quando um dia sustentou quatro mil homens com 

' -sete pães e alguqs peixinhos, sobrando ainda sete cestos. 
Tambem lhes · explicamos como Jesus Christo sabendo 

qual a hora marcada para ir ter com Deos, seo Pae, e 
morrer por nós, na vespera da sua morte e paixão, lavou , 
os pés elos seos Apostolos, e deo-lhes a comer seo corpo e 
a Jleber seo sangue sob as especies ele pão e vinho, orcle-

' nando a todos os seos successores, que são os Pádres, que 
fizessem o mesmo até o fim do Mundo: como Judas, um dos 
seos Apostolos o trahio, como os Judeos o prenderam no 
Jardim, onde orava á seo Pae, o que soffreo na sua paixão, 
açoitado, coroado de espinhos e crucificado entre dois ·Ja-
drões. 

• 
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Nós lhes descrevemos como depoi;:; da :ma morte um sol-
dado com uma lança lhe abrio o lado elo peito, o que muito 
compungio estes índio::;. 

Admiraram-se muito quando lbe:; dissewos que era Oeos 
embora morto, porque não morreo sua divindade, que era 
immor~al, e sim sua humanidade, o que era necessario para 
desconto de nossos peccados, e resgatar-nos na morte: e 
dar-no~ a vida, e por isso no terceiro dia resu.scítou cheio 
de gloria e subio ao Céo, onde está senl a do á. direita de 
Dr.os, seo Pae. 

Mostraram-;;e alegres e cuntentes, sobre tudo quando lhe 
dissemos ter resuscitado, e subido ao Céo . 

Tambem lhes contámos como Nosso Senhor ~ubio ao Céo, 
d'onde mandou a ter~eira Pessoa da Santíssima Trindade , 
que é o Espírito Santo, ter com os Apostolos, que são os 
ve~:dadeiros Padr·es, em fórma de lingua de rogo ordenan-
do-lhes, que fossem prégar por toda a, parte e annunciar 
que morrera Jesus Christo, Filho de Deos, e resuscitara 
para salvar-nos, e que baptisassem os qne n'elle acredi-
tassem. 

Nós lhes dissemos, que aque lle mesmo, que bavia envi-
ado os ditos Apostolos e Padres, Lambem nos mandara . em 
seo lugar, por intet·medio dos seos representantes, ou seus 
verdadeiros successores na terra: para vir procural-os, e 
vêr, se desejavam crer n'elle e escutar suas palavras, pro-
feridas por nossa bocca, afim de baptisal-os e remil-os de 
seos peccados fazendo-os verdadeiros filhos de Deo.r;. 

Apenas este povo, que por duas horas e meia nos ouvira 
com incríveis attenção e respeito, escutou estas ultimas pa-
lavras relativas ao Espírito Santo, immecliatamente levanta-
ram-se todos elos seos lugares, cheios ele zelo e fervor, como 
inspirados pelo proprie Espírito Santo, e abrasado seos co-
rações pelo fogo do seo amor. 



h! que atea-ria. oh! que contentamento. 
Levantaram a mfo· ao' Céos com indi.::lYel pra er e im· 

1 en~ ~aljsfação ~ritando em alta \'Oze~-Atobidr Tupan 
ay . t'Obidr Tupan Pay. «Creio em Deos meo Pae creio 
~ D . ' } rueo P e .. » 

t sla • pr~5ent.e- o Filho mai ~·eJbo de Japy-aç-u, bo-
nito m acebo de :..0 a t=> annos chamado Tzu;artz.-açu, um 
· ~ rimei bapli~.ados, 'eo irmão Joüy. de t 5 a 16 an· 
n~ e o menino A.caitllg·miri,m . 

. mirados aiu a de fen·or lã inesperado ei::> que o 
oebo Tu•('(tn çe1, em companhia de outro_. n - abra-

i( OOJm lernura e cboraudo no: dL -eram-Arobütr T11r 
JMR~ Pa. u-oflitil" Tupan Tmme, ..fmbüi,. Tu.pan Raheg,.e. 
J.ni/Mrô~· qqpan B·pi•·i/(1 ~anlo. Chem~imsoucJ1 Yepé Pag. 
CJ/;;.eqo~~i,fftiff.'SS{JJIJJdi. }'t;lilt. Pag 

, lb ~ Prophet c~io em Doos. meo Pae. Creio em Oeo: 
ll:lt"~ ~: 'o em D~ Filho, creio em Deo:: E·pirilo .:íanlo. 
·~- · ~e mro Pl drt'. bapâ~ e-me meo Padre. • 
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crer em, Deo·, não ha\'endo um 'ó que deixa-- de mani-
fp.far algum acto de admiração ou _de devoção. 

Lembrei-me n·essa occasi:ão do que ·e passou com o P'rin-
eipe do_ . .\pos! lo::. quando foi prê!?ar na .Cez.aréa por ordem 
d . Deo~ para in !ruir o Centurião. 

Diz a E::criplura. que . Pedro annnnciando a e.::te po,·o 
um Deos um Je u. Chdsto. crucificado e rmoscilado por 
110 .::o amor immediatamenLe desceo uObre O que O OD ·am 
o E pirito anto e principiaram Lodo~ ao m~-mo tempo e 
em dive ·as lingua a falla r de De a o-Jorifu:al-o e a lon-
val-o. 

Por -imilhaoça tambem Deo mandou-no , por mE(o de 
no--o- .superíore:- préo-ar a Fé albolica e Ap ::lolica Ro--
mana entre o Canibae e A.ntrapóphagos. 

uaodo lhe faziamos perceber pohlicamenie e pela pri-
meira \'"ez. , que ha\i" um Deo' creador do Coo e da ena 
que tinha mandado ao 1!1mdo Jesu- Chri~lo _o un.ico lliJho, 
e o;; oulro~ arligo3 da no.:: a Pé de~ eo sobre elle. o 'SJtÚ-

rilo "aolo fe1-o~ fallar linguagem nova e o-]orificar <'XIn-
ordinariamente o nome da ·üa Oi\ina Jlage::!ade. 

Como e le~ infelize Canibaes e Àlltrop6phagos: que ba 
tanta~ cenleoa~ de annos ~· \i·avam carne e :SaD!me ~ 
sinato e camao-em a!imenlando-:te com apropria carne d ~ 

eo- inimigo~ poderiam confe::sar publicamente e em alla'31 
voze~ um eo'. lrioo em -pe:;,: a e nníoo na ~Dá ., i o 
Espirilo lo não de·cesse a1é ~ua· alma i!lnmirumdo - m 

pens:amenlo:. e inflamando ·oas ~onlade~ com o fo!lllo de :sm 
amor. para le al-o:; a pedir a.:<:im tão alio o bapiEmo, como 
a poria da aJ ·ação elerna que lão ardenlemen e d eja-riiBm? 

.'ão vos parece isto nma Jiognaeem no,q'f 
im ! féq;a- ·e e la ingenoa coufi~::;ão á ·: de ão ad.mi-

ran•1 r :oUado, que Gralüt pii·iius "' m:t.i i11 noai.r»ne:~ i'§: 
lu a es. 
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~a verdade o Espírito Santo espalhou abundant.emenLe 
:>na:> sanLas graças por cima desLas nações sclvagen. favo-
recenrlo com ~ ua divina presença as nossas pala\Tas. 



CAPITULO XVIII 

Domo os 1ndlos edificaram uma Oapella e plantaram a Cruz 
em Jeniparan. principal aldeia da Tiha do iYJ:aranhão 

:i. nossa alegria c saiisfação vendo as oraça~ que Deos, 
::em ddiocção, fazia ás almas do:- Canibaes e A.íllrop6pha-
gos OO' leva-;a qua'e a dizer com ão Pedro quando em 
idenLicas circomstancias- N urn.q1~icl aqna m qu.is pmhihere 
potes!. ut rwn baptisentu11· hi q1â spiritwn sam:tuTJz ac-
cepei'Wilf,· sicut et nós? 

« HaYerá algoem que possJ impedir-no' de !~mar a: agua 
com que baptisamos os que -com'o nó , receheram o R'pi-
rito • auto?>> 

Tal etfeitú tinha produzido a <>raça de Deos ne:rtas almas 
infelizes que á vista ele tão publica confissão, e proh:stos 
de fé. de'de logo julgamos, quP bem pouco era necessario 
para serem taptisaclos. 

Comtudo para tirar aos invejoso' da gloria de Deo.s e 
inimigos da 'a!Yação do proxirno toda e qualquer oceasiâo 
dr censurar e de murmurar de tão santa acçâo1 e para em-
baraçal-o de dizer (como alguns o disseram} que por bem 
pouco pod iam bapli~ar-se todos o inê.io , e me'rno para: 
tirar ao' in(lio toda a su~peita de terem ;;ido surprebendi-
dos, e deixar-lhes plena liberdade de receberem ou não o 
!lignal e o caracter de verdadeiros filbo~ .de Deos julgamos 
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conveniente alguns dias de demora proporcionando assim a 
el le" tempo para pensarem e resolverem, .e a nós para in-
::; truil-os perfeitamente e fazer-lhes cnl:enll er em particular o 
que lhe havíamos dito em geral. 

'l'anta impaciencia porem os obrigava a pedir-nos, que 
fossem baptisaclos quanto antes, como tão picrlosamente 
desejavam. 

Nós lhes t·csponclcmos, que não era possível razer-se o 
que elles queriam tão depressa, pois o ba[Uismo devia ser 
com solemnidade (como desejavamos), c para isso era no-
cessaria uma Capella para celebração da santa Missa. 

Entregaram-se imm eclia lamente aq trabalho de co rtar paus 
para constrnircm uma· a seo modo. 

Em quanto isto se fazia, mandamos alguns inclios com 
uma carta no:;sa aos outros dois Padres, o Revrl. Padre Ivo, 
e o ltevd. Padre Ambrosio, pedindo- lhes, que· nos remettes-
sem pelos portadores um calix, um Missal, uma Gazula, 
hostias, vinho e o mais nccessario para celebrar, como 
sejam paramento, toalha, guardanapo, pedra d'ara, ima-
gens e outros objectos para guarnecer o altar, pois nada 
trouxemos, a não ser sobrepelllses, estollas, e oleos sagra-
dos para administrar alguns Sacram entos em ca os ut·gente::;. 

·Os nossos Padres mandaram tudo. 
Entretanto não faltaYam os índios ao dever de se instru-

irem. 
Todos os dias, pe la manhã e a tarde reuniam-se em certo 

lugar onde lhes ~nsinavamos minuciosamente a clon.trina 
christ.ã , que ja llle havíamos prégaclo em geral · porem em 
sua propria lio gna, a oração dominical, a saudação angAiica, 
o symbolo dos Apo:;tolos, os dez mandamentos ele Deos, os 
cinco tia lgreja , e os sete sacramentos, conheciment\• neces-
sario aos adu lto::; para .' crem incorporados ao Corpo mystico 
da lgTeja Cathulica, e .\postolica Homana. 



1f9 

Repetiam muitas vezP.s es tas oraç.õrs para ma.iR fixal-a s 
na memori a. 

gm qoao!.o preparavam os índios suas almas para servi-
rem el e Templü ao Espírito Santo, não deixavam de traba-
lhar todos os dia~ nas obras da Capella no cent.ro de hbni-
J?aran . 

Muitos trabalhavam em desbravar a praça, alguns em 
aplainai-a, outros em derrubar arvores, cortar madeiras, e 
todos es ta varo promptos para o trabalho. 

Alguns inclios abriam piodóba para cobri\· a caza, e ou-
tros faziam com ella es teiras, tão bem tecidas, e cheiC\S de 
quadrados c de diversas fi guras, muilo bonitas e dignas de 
serem YisLas, e de llas nos serví amos para ornar o 'altar e a 
Capei! a. 

l~ murn trabalhavam tod os como podiam, era do seo gosto, 
c sem o menor constrangimento . 

Não era nossa intenção r,onst.ruir um Templo ele Salon1ão, 
ou uma lgreja sump tuosíss ima, e ~m uma caza propria para 
hab itação do Hei dos Reis, que antes quiz nascer n'uma es-
tribaria do que n'um Lonvre, ou n'om Palacio Real. 

Aq11i nasci a et! e espiri tun! mente entre estes infelizes sel-
vagens; como pod eria lambem nasce r entre outra qualictadr. 
de animae ·, mais do mesLicadns, porem muito ferozes c 
cru eis. 

Aqui tinha ap enas nm pequeno quarto, como uma estri-
baria, embora mnito acr.iaclo, decente, c. proprio á devoção, 
igual talvez ás ermid as dos Sant.os Paflres ela Igreja pri-
mitiva. 

Creio firm emen te qoe o m•sso Padre Seraphico São Fran-
ci. cn, que tania amou a pobreza pu ra e honesta , alee;ra-se 
muil.o no C6o vendo seos indignos Fillws com o Filho de 
lkos , agora nestr1 pobre loca lidade e 110 meio destes ;:;el-
vagc n . 

19 
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Não Linha ainda a terra produzido pão e vinha, porem 
agora estava mudada, sendo outra Be!em, que significa casa 
de pão, pois ahi esLava o pão, chegando o fomento antes 
de haver brotado um só grão de trigo. 

Ahi tambem havia o vinho das virgens, no corpo e san-
gue de Nosso Senhor, no santo sacrificio _do altar. 

Creio SE)r isto tudo uma henção, lançada sobre este novo 
.Mu ndo, e bem merecida pela nutl'ição destes pobres selva-

. gens, até en tão mortos de fome, feliz presagio de futura 
abundancia de pão e vinho, e ' de outras riquezas tempo-
raes. 

Quando e:;La Na~ão (agora no berço do ChrisLianismo) fôr 
antiga, não deixará, median te a graça ele Deos, ele possui:-
bellas e ncas Igrejas, visto haver n'este paiz materiaes tão 
bonitos como preciosos. 

Logo depois pt·epararam um largo proximo á Capella 
para suas reuniões, não querendo que se re unissem seos 
conselhos e assembléas longe ela casa das or'ações. 

Junto a casa elo conselhos edificaram a moradia elo Pa-
dre. 

Em quanto trabalhavam os Indios com zelo e dedicação 
na construcção da Capell a,, não se descuidava da Cruz o que 
promettera apromptai-a. 

Elle e seos filhos cortaram uma bonita arvore, conduzi-
ram-na para o meio d.a praça, onde devia ser constmida, e 
não clescançaram em quanto não a aprompLaram. 'l'inha esta 
magestoila Cruz vinte e cinco a vinte e seis pés. 

Estando prompta a Cruz na terça-feira á tarde, e perce-
bendo os lndios, que clesejavamos proseguir em nossa vi-
sita, e ir á Ca?'na1&pi6 eni quanto se preparava a ermida, 
ped iram-nos e com insLancia que benzessemos a Cruz, e a J. 
levanlas'emo antes da nossa particta1 no qur. concordamos 
de muito boa vontad e. 
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Na manhã seguinte, 13 de outubr?, vespera da fest.a do 
nosso Serapbico Pad re S. Francisco, .Tapy-açu, principal 
da Ilha, com sua casaca, no meio ·ela praça com os velhos e 
Principaes, t.odo o povo deJtmipa1·GII~, e os habitantes de 
outras aldeias proximas, que tinham vindo expressam~:nte 

p•esenciar este acto, o Revd. Padre Ar~enio, e eu revestidos · 
de nossas sobropellizes, empunhando nos~os bastões, c os 
Crucifixos, depois de cantados o Veni-C1·eutor, a Ave llfrwis 
Stella, e outras orações, e benzida a agoa, começamos a 
abençoar a Cruz co:no havíamos feito no Forte de S. Luiz. 

Benzida a Cruz, principiamos a acloral-a uns após outros 
cantancl() sempre o hymno Vexilta 1·egis procletmt. 

Depois elos Sr;;. de Hasilty e elos francezes, .Tapy-açú foi o 
primeiro a adorai-a, ajoelhado, c de mãos postas: abraçou-a, 
e beijou-a como fizemos. 

Seguiram-se depois os Indios, uns após outros com tal 
fervor e devoção· qu e nos impr·essionou e commoveo o co-
ração à tal ponto, qu e mal podíamos reter as lagrim as. 

Sentíamos al egria e contentamento , impossíveis ele serem 
de;;criptos, vendo os es tandartes deste grande Hei Celeste, 
tão honrados e re"peitarlos, e adorados por esta gente bar-
bara, at.é então sem o menor coniJecimenLo ele Jesus ChrisLo 
e da soa Cruz. 

Em quanto 0.:1 Indiotl a erguiam, nós es~aYamos ajoelhados 
cantando o C1·ux, avo S1Jes t~nica, e contentes na presença 
rle tão santa acção. 

N'e'sa occasião disse Japy-açú, que o unico pezar, que 
ellc e os seos senLiam, era o terem de abandonar .Tuni-
paran, e ir·em residir por cineo ou seis luas, n'um lugar 
longe d'ahi um quarto ou meia legoa (porque costumavam 
mudar de lugar e de casa ele cinco em cinco, 011 de seis 
em seis annos) larncnLando todos o deixar a Cmz, agora er-
guida. 



132 . 

Com Lu elo (dizia c li e/ promeLto, que quando sahi rmos 
tl 'aqui levaremos a Cruz para ond e formos no firm e propo-
~ito de fixarmos resir! encia, e não aqc!Mmos como até aqui. 

Nós lhes respondemos; que não tirassem a Cruz, c que 
era melhor abi deixai-a como eterna lembrança, e para 
consolal-os, que bem podiam fazer outra, que seria benzi da 
pelo Padre, que com elles viesse morar, e depois levantada 
como praticaram com esta . 

Agradaram-se muito desta nossa lembrança. 



CAPITULO XIX 

Do que se passou na nossa visita a Carnaupio, Itapary, 
e Tymbohu. I 

Plantada a Cruz, partimos nesse mesmo dia às 1 O horas 
da manhã para Carnaüpio, deixando entre os indio · o tal 
Seba tião, de que ja tractamo afim de instru il-os como ja 
tinbamos prinCÍpiado, para qu8 se acha sem em estado de 
receber o baptismo quando voltassemos, n crue eria) que-
rendo Deo , no domingo seguinte, couHJ promettemo a 
elle . 

Todas as tard es e manban reuniam-se o· indios de h~·;li

paran ao som de Ul~a especie de tambor, chamado por 
elles miram, e inventado por ebastião em lugar de sino. 

1 O Sr. Dr. Antonio Henriques Leal, no re.umo que fez da 
/.IH-asão franceza no Maranhão, publicado ob o titulo Ten -
tativas Hisloncas no seo livro Locubrações diz que Timbohu 
é hoje Vin!.aes . 

Pensamos c tar enganado o Sr. Dr. Leal. Vildwes hoje-cha-
mava-se então Uçágoaba, que quer dize:- <<abundante de caran-
gueijos >> (uçá), ou «lugar onde e apanlwm carangneijos. >> 
Pensam comnosco o!' senhores }fendes d'A.lmeida e Coronel Fa-
rias, ja citado. · 

Os Jesuitas ahi fundaram uma aldeia, a qu: • :-hamaralJl da 
.Doutrina, onde Na instruída a mocidade indigenu, c . - ~im pre-
parada, mai · 1.k um mancebo foi prestimoso auxiliar da ca-
lechese. 'ide art. Vinhaes no nosso Diccionm'io já citado. 



Tteunid o~ todos, elle OS' levava ao pé da Cruz, ond e ~e 

ajoe lhavam , punham as mãos, fiLavam os olhos na Cruz, e 
co rn eçav3:m a recitar a oração dornirücal, ·na língua d'elles. 
repeLindo as palavras, qu e Sebastião ia dizendo. 

Para melhor conservarem na memoria o ensino, uzou elo 
expediente el e dizerem cantando a Ave JYfaq·ia, o C?·edo, os 
Mandamentos ela Lc.i el e Oeos, da [grejél, e os sete Sac ra-
mentos. 

Confesso,, ser este uan to tão sentid o e piedoso, q11e im-
possível Ara ouvil-o sem exprimentar-se alguma co m-
moção. 

Sabindo de J1JJnipam·n acompanharam-nos sempre alguns 
índios pelos nossos caminhos, e p a~;;and o . pela ald eia Uii-
ti?nboup, soubemos ter partido o seo chefe p<li"a a guerra 
desde a nossa chegada á Maranhão, e por isso não nos el e-
moramos nella. 

D'ahi fomos direito a Camaüpio, onde cbegámos nesse 
mesmo dia elas 4 para as 5 horas da tarde. 

Está assentad a esta ald eia n'um lugar bonito e agraclavel, 
proxima el e um bcllo rio, el e excellentc agoa potavel. 

,Chama-se J1arcoiii-Pe1·o o Principal deste lu gar. 
É homem alto e valente, grosso, àdmiravelmente coraj oso, 

e conta 100 annos d 'id alle. 
O mais pequeno el o~ seis iudio , que levamos para a 

França, era seo sobrinbo, e chamava-se Pa.tua . 
Sciente .l1a1·coúJrPe1·o ela nossa chegada, veio ao no:>so 

encontro , e sem ser co&tume, ele braços abertos coneo pam 
abraçar-nos cordialmente, demonstrando-nos assim mnita 
affeição. 

Recebendo-nos CQrn todas as cortesias po:;siveis, princi_ 
piámos a conversar esperand o pela reunião geral , qu e teve 
lugar á tarde, e ou de o Sr. Des-Va ux lhes dirigio a palavra, 
conto tinha por eostumê, e mostraram-se contentes. 
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Ouvindo o~ imlios deste lugar o· que se passou em Jqb-

-nipamn, nos pediram de fazer o mesmo aqui em Ca1'-
naüpio, plantando uma Cruz, e demorando-nos para ins-
tmil-os . 

Alem do amor proprio que têm, reconhecemos n'ell r.s 
tambem muita inveja ela estima, que se dá aos outros, jul- · 
gando-se cl esp resados quando não se lhes faz o mesmo. 

Na verdade não se eleve clespresar esta emulação santa 
e lcmvavel, tanto para a gloria de . Deos como para a sua 
salvação. 

Pelo nosso trans!Lo queixavam-se todos de não demorar-
mos"nos tanto como fizemos em Jv.nipamn. 

Nós nos desculpavamos dizendo ser poucos, e só com muito 
pezar nos separavamos clelles. 

Consolavam-se .porem, quando lhes diziamos que termi· 
nada esta visita eu regressaria á França com o Sr. de Ra-
silly afim ele buscar mais Padres para cad;J al deia ter um , 
ficando ainda tres, que viriam vel-os muitlãb \ uzes para ins-
truil-os esperando pela nossa vinda ll e França, o que seria 
breve. 

Ao ouvir esta promessa mostravam-se contentes e satis-
feitos. 

Sentíamos porem grande dissabor vendo esta infeliz gente 
pedir com tanto amor auxilio e soccorro par·a salvarem-se, 
nós lhe podermos prestar. 

Na manhã seguinte despedimos-nos de ilfa·rcoia Pm·o, se-
guimos para ltazJary, onde cbegámos ao meio dia . 

. Não foi menos COI'tez para comnosco; o Principal desta al-
deia, qu e é um bom lnclio, r, muito amigo elos francezes. 

Elle e os seos' companheiros obzequiaram-nos o mais, que 
puderam . 

Sendo pequena a distancia cl 'ahi a Ti·ll!úoh~&, a beiya-lilar. 
fornos ahi dormir. · 
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Acompanhou-n us o Principal el e ltapM!J, e ahi fo mos l<b 
bem acolhidos como u'ouLras partes . 

N'esse mesmo dia nos pediram para l.J apli:)ar uu as cri-
anças, um menino e uma menina, com cl oi.3 a Lrcs anuos 
de idade pouco mais ou menos, e prumetter:J?O:> fazel- o nu 
rJia seguinLc. 

Ja era alto o dia quando os lndlos fizeram nma clwu pana · 
para nos servir de Capella, onde depois de benzenne;s a 
agoa, e o lugar, es tando presentes o Princip al e os mais ha-
bitantes da aldeia, liaptisamos os ditos meninos. 

Démos ao meni no o nome de Francisco em boma ao UIJ.3::lO 

Padre São Francisco por ser o dia seguin te ela sua fe sta , e 
á menina o de Luiza, com mui ta alegria de suas lllães e el e 
Lod os os índios da localidade, que e::; tavarn ad mirados prc-
senceando as l.J ell as ceremonias praticadas na cel elmlção 
deste sanlo SacJ'amenLo . 

O Principal, JJom velho, com idade proxima, senão maior, 
de cem annos, estava mais <t.tl mirado do que todo;; os outros 
vendo o que nunca tinha visto, e nu fim el a ceremooia, 
alegre e prasenteíro nos disse: <<Bem vejo, que é üem bo-
nito ser-se bapli sado e ulbo de Deos, desejo mui to sel-o, e 
por isso quero me baptísar.» 

Nós lhe respondemos «que desejavallJ os mais tl o que 
elle, co mo provam os pela immensa ·distancia, e i'ad igas, IJUC 

vencemos para vir Yel-o3; porem que era convenk nt,; em 
primeiro lugar instruil-o no conhecimento do ve1·rl ar! eiro 
Deos, qlle adoramos, e de Je::;us-Christo, seo Fil ho uoicn, 
que morreo e rf,susci·tou po1· nós.)) 

· ltespondeo-nos o bom velho, si. ei'a preciso crer ern Dco::; 
e conhece i-o antes ele ser bapLi :Jaüo, Deos não pud e agOI'Cl 
descer em meo coração, cl ar-st: a conbccer, fazendo a::;s im 
Goro que me bapliseis y 
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!i;sta resposta não parece de um selvagem e pagão, e ;; im 
dt-! uma alma tocad a pelas graças do Espirilo Santo. 

Muita <:U.Imiração causúa m a todos estas palavras . 
. Nós lh e respondemos, quo Deus faz l".url o o que quer e lhe 
agrada, mas q~e muitas coisas havia que não fazia por si 
mesmo, e sim por intermccl in dos homens, seos se n:os, ex-
ecutores de sua santa vontade, como ago1·a de nús se uLili-
sava manrlanclo-nos aili para baptba!-o;;, u que de bom 
gradu o fariamo3 quanuo tives,:;em a nc:cc,;.;a ria instrucção . 

Satisfez-se co:n esta exp lica ão, e foi acliado o seo ba-
ptismo. 

Depois do meio dia ·nós, S1·. de H.asill y, c o Sr. Oes- Vaux 
ra mos vet• um largo a beira elo mar, á meia legoa de clis-
[.aueia, muito proprio para uma bonita e agradavel vive'nd;a. 

H.cgn~ssando á tarde á Timbofw, ·chegou um dos escravos 
do dito Principal (da nação dos Cabellos compridos) trazen-
do-lhe IH)ticia da morte de um seo filho , qnr. llavia man-
clarlo a um barbeiro (Pogé em sua língua) morador d'abi 
distante 5 a 6 legoas aurn de sopral-o e curai-o de sua mo-
lesti<e, co mo contaremos depois. 

Ap enas cll ego u o escr .. avo, sentou-se ( I Principal n'uma 
rede, rodecmun-no mulllcn~2 e rapar igas , e principiaram á 
clwra r, a griLar, e a lamentarem-se como cos tumavão. 

Heceiamos muito que ciL1l"asse es ta scena toda a noite, 
porem em bréve cessou. 

As l1 horas da noite qu and o ehegou o corpo do menino, 
foi rod éaclo por todos os parentes, e de no vo gritaram e la-
montaram-se ex trao rdinariamente, sendo suas vozes ouvidas 
em toda a ald eia. 

·Esperamos por algum tempo, que se callassem, ve nd o 
pmem qu e não tinham fim essas lameulaçõcs, e não po-
clt!nclo socegal-os, vimos-nos obrigad os a procurar U!n lugar 
remoto da aiLl c ia, onde fossem os passar o rnsto ela noite. 

20 
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Continuou porem o barulho até na manhã seguinte, quand o 
foi sepultado o menino, e então mais do que nunca gritaram 
e lamentaram-se. 

Commoveo-nos muito a mo rte deste menino, mormente 
não sendo bapLisado. 

Aproveitamos-nos porem do facto parfl na manhã seguinte 
reprehenclel-os de suas crenças falsas, fazendo-lhes vêr, que 
os Pagés, que tanto apreciam, não passam de embusteiros e 
mentirosos, não sendo verdade ter seo sopro a virtude de 
curai-os, como elles inculcavam, e que em vez de curar u 
menino, o tin!Jam mat~do , e ii11almenLe que si élle nos fo ss(~ 
ent.regue, comv os outros, para ser baptisado, sua alma. seria 
salva pelo bapLisrno, e alcançaria talvez a saude, si o gran-
de Tupan, assim o quír:esse. 



CAPITULO XX 

Do nosso .:: ·eg·t·dsso r 1 :Jttnipara lt ~ e o 4ue hoqve de n vo . 

. N'esLe mesmo dia, pela manhã, sallimos de 1'in-,bohiu para 
nã.'o faltarmos á promessa de acharmos-nos eu1 J?.~nipanm no 
domingo seguinte. 

Passamos por llazJa·ry sem demorarmos-nos afim ele che-
garm os á Camctiipio, ond e dormiríamos. 

D'ahi sahimos no dia seguinte, por alta madrugada, e 
passando pela aldeia de UcU·imbo·up, chegámos depois ele 
meio dia a Junipamn, onde Japy-açú e todos os habitantes 
desta localiclade nos esperavam com grande dedicação, e nos 
receberam com indizível prazer. 

Achamos tudo quanto tínhamos pedido aos n'ossus cornpa-
nheir~1S Padres para a celebração ela i\Jissa, é preparo de 
um altar . 

Consolou-nos muito vendo a perseverança e bons desejos 
elos lnd.ios para receberem o bapLismo, e sabendo elo tra-
balho que tomaram afim de se instruirem com Sebastião, 
que para tal fim deixámos. 

Causava prazer vêl-os discutindo a respeito dos prin-
cipaes mys terios ela nossa fé, e direis qu e se achavam 
instruidos n'el!es desde a sua infancia, tão a proposito fal-
·lavam . 
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Tão grand e.era o respeito, que e Les infelizes tributavam 
·a Cruz, por nós levantada, qu e ~i uma boa par te dos caLilo-
li cos actuaes lá estivesse, não duvido affirmar, que coraria 
de vergonha, e teria fatiado contra si propria; porque, nu-
tridos n'o seio ela Igreja, e purificados com o Sangue Pre-
cioso do Cordeiro sem macula, Jesus Chrislo, não se dignão 
ao menos fazer uma reve rencia Oll tirar· seq, chapeo quando 
passão diante ela Cruz. 

Não passavam estes infelizes lndios por junto da Cruz sern 
~e curvarem e ajoelharem-se á seos pés, sem a beijarem e 
abraçarem com Locla a devoção, como uos viram fazer quan-
do parlimos. 

Eis o result.acl o dos bons exemplos, principalm ente quan-
do @fl'ereciclos á es te povo, tão propenso á imitação. 

Passámos o resto de domingo, e Loda a segunda e 
terça-feira fazendo-os i·epetir o que tinham aprendido, e 
ensinando-lhes o que ainda lbes f a !La v a para receberem o 
baptismo. 

Continuavam a trabalhar na Capefla, a qual só ficou 
promp ta na terça-feira ao meio dia e gastamos tot]a a tard e 
preparando-a e OJ;nando-a. 

É impossível descrever a alegria c o ent11usiasmo destas 
pobre. creaLuras vendo o que nun ca viram. 

Soltavam constantemente exclamaç:ões admirando o a!tar 
c .a cape llínba, preparada com !anta devoção . 

Depois disto foi cada um preparar-se para a solenmidarl e 
do santo baptismo, que devia ter lugar no clia seguinte. 

Era nosso dever não só cuid ar, qlle os actultos fossem 
bem instruidos, mas Lambem examinar o concurso de todas 
as circllmstancias para que a faH ;,nle uma só não transfor-
masse em iníqua e censura\'el uma ;1cção tão !ouvan~ l conw 
santa. 
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Embora estivessem bem instruidos, e desejassem ardente-
mente o baptismo; comtodo ainda não es tavam todos babi-
lil!ldos a recebe i-o, e nem podíamos nós dal-o a todos que 
noJ-o pediam, príndpalmeote aos casados á. seo modo, por-
C{,Ue senclfJ-lhes probibilla a pluralidade das mulheres, coisa 
enlrl! el les muito comm um (como diremos em lagar pro-
prio) era nossa ol.lrigação cuidar ele separar as mul!1eres do 
marido, e es te cl'aquellas (como o fizemos quando os bapLi-
samos); porem com· todas as circumstancias exigidas, recei-
ando que . a precipitação não prej udicasse ·a gloria de Dcos, 
ao ·es tabelecimento elo ChrisLianismo, e á salvação de uns e 
outros, ex pondo-os a maior perigo, julgando melhor não 
baptisal-os, do que faze1-o, faltando ás coisas mais essencial-
mente recommendadas pela Igreja. 

Resolvemos por isso baptisar primeiro os meninos, e de-
pois os solteiros, fazendo notar aos outros a obrigação, que 
contralliam quando baptisaclos; porque Deos queria que cada 
homem se contentasse com uma só mulher, caso elle qui-
z.esse ser baptisaclo e seo filho, e que assim peosas:;em, e 
quando por vontade propria estivessem resolvidos a obede-
cer taes preceitos, ertão seriam baptisados. 

Ah! quantos chris tãos hoje em dia, apezar de tantas ins-
pirações divinas e ele tão santas admoestações Oll prédica:> 
despresam a De0s, e perdem-se com mulheres por actos ele 
concupiscencia, e de desenfreiada. sensualidade? 

Não serão elles mais sc lvagans e bru~aes, que o:; pobres 
índios? 

Apenas ouviram nossas razões, não t.endo antes conheci-
mento dos Mandamentos da Lei de Deos, ele mlli boa von-
tad~ deixaram suas mulheres para serem bap~isaclos, e filho,; 
tl~ Deos. 

Com l.udo não desejando fazer-lhes alguma ~ u rpreza, limi -
tamos-no:; a d izer-lhe~, que baptisariamos primeim os t'a-
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pazes so lteiro,;, vi~to que de muit.o boa vontade promeLte-
ram aband ona r Je?·opaTfJ e suas obras, e somente obedecer . 
até a morte á De0s e aos preceitos ela Igreja, dando-lhe~ 

tempo até o dia segu inLG para pensarem e decidirem, pe-
dindo que se rt"uni;;sem cedo aflm de serem examinad os 
antes. 

Na manhã seguinte r8nniram ,se muitos meninos, ~oços e 
moças solteiras, e entre elles qu atro filb os de Jap-';-a.çü, 
Principal da lll1a, a saber os dois rapazes T t&Ga1Ht-çu, c 
J.u_IJ dua · raparigas, e o rneniuo Awit&y-Mi?·y. 

Achavam-<e todos juntos á Cruz em frenL~ á Capella. 
Perguntamo · um a um à respeito de sua fé, e todos nos 

re:;pond ra m com tal certesa a .ponto de nos a~l mirarmos do 
que baYíam aprendid o em tão pouco tempo . 

É minha opinião se r isto graça especial ele Deos. 
Em alia~ voze.' confe ' saram crer em Deos, unico na es-

sencia e trino na pessoa, Padre, Filho, e Espírito Santo, e 
em Je.::u Chrislo filho do Padre Etern o, nascido ela Virgem 
llaria que morreo e resusci ton por nós, c que n'esta crença: 
queriam Yin•r e morrer. 

Perguntamos depoi ~ senão estavam ar rependidos el e ha-
Yerem offemlicio a Ocos, tão bom, c si não tinham pezar 
pm· não cm'lbecel-o antes? 

Responderam aJfirrnativamente: proLesLaoclo não vivr.r mais 
co mo aLé aqui. 

Perguntamos tambem si não queriam abandonar Jero-
pa·ry , o clii:liJO, e Lorlos os seos maus e diaboticos costumes, 
como seriam u comer carne hnmana,· matar a sangue frio 
se os inimigo:;~ ter muitas mulheres, e praticar outros acto3 
censuraveis, que haviam aprendido cie seos Paes, o este;; 
ele Jqropary. 

Respondia cacla um ele per si, a:;severanclo c9m fervor 
que renunciaq a J.eropary por ser mau, e nada valer, bem 
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como todos os maus costumes de seos Paes, e assim dizia 
um: 

Comi tantas vezes carne humana, e outros respondiam- . 
e eu tambern . 

Matei tantos escravos por vingança e á sangue frio, e eu, 
disse out!·o, · pratique'i taes e taes maltlades. 

Nem um s6 deixou d~ confessar suas faltas publica e vo-
luntariamente, sem constrangimento, nem acanhamento, e 
sim pezarosos por havei-os commettido. . . · 

Que vergonha para tantos catbolicos, que não tendo pejo 
ele commetter tantos peccados contra a Magestade Divina, 
vexam-se de confessai-os em segredo aos pés do sacerdote, 
representante de Jesus Gbristo? 

Dizia Nosso-Senhor aos ~scribas e Phariseos, que os Ni-
nivitas irão ao seo encontro, se fizerem penitencia pot· oc-
easião das prédicas ele Jonatbas. 

Direi eu tambom 'com muita confiança a meo Salvador, 
que os Ca;nibaes e Ant?·opóplwgos apparecerão em frente 
desses catbolicos no dia do Senhor, visto que pelas simples 
palavras dos servos de Deos elles .se converteram, se' arre-
penderam de sua viela p_assada, confessando livremente seos 
peccaclos. 

Em quanto os interrogavamos e os preparavamos para a 
recepção do baptismo, todos os habitantes de Ju;nipamn e 
os das aldeias circumvisinhas, abi presentes, se arranjavam 
para assistir á esta solemnidade, Bdo melhor modo possi-
vcl, em homenagem a esta santa acção. 

Apresentou-se Japz;-açú com sua casaca pot· cima de seo 
vesLuario, que era bem soífrivel. 

Todos os outros Indios, que depois de nossa chegada, 
principiaram a uzar vestidos, tambem se apresentaram com 
o que de melhor possuíam: ninguem queria apparecer nú 
rm tal companhia, como costumam a fazer por algum re~. 
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sen,t.imento, principiando todos a julgar coisa inuccenLc e 
imp1·opria o comparecer em tal eeremonia nú , e em cnmpa-
JJhia de pessoas ves~idas. 

Vin dJ uma ln dia vê r a ccremooia, e ,.-c ndo-se núa, ella 
sú , no meio de tanta gente, cnvergonbou-se muito, correo 
á sua casa, revistou sua cai.'l:a, c enconLranrl1l as ceronlas e 
o gibão el e seo mari do, com Ç)] Jes vcsLio-se logo, e-rlepoi,; 
voltou trazenrlo aos lJraços um ft!ll iolln , r. assim mostrando 
a cu riosidade, CfU e tinha de presenciar es ta cen•;nooia. ' 

Na ve rd ade t.url o isto fez-m e, rir , e pel'guntaodo-l be qual 
a razão deste procedimento respoocleo-me ter \'indo com 
seo filho pnra ve r bap t.isar, mas vend o-se núa no meio dos 
outros, que estavam vestidos, enverg~nbou-se, e receíaoclo 
não lhe ser permiLLi rlo ahi ficar e1ssim, correo a casa pnra 

' ' se ves tir , e como não acbasse outras roup-as, senão aquellas 
ele seo marid o, :::ervin-se tl' ell as para aquella or.casião. 

Nem por isso se lhe perrnit.Lio assistir , pecl iodo-se-lhc qu e 
sr, retirasse . 

Somente a Japy-aç-ú c aos outros Principaes, abi pre-
sentes, se permíLtio a entrada na Cap clla, onde :.;e achavam 
preparadas todas as coisas necessaria.; ::tn b:Jplismo, n'mna ' 
banra, no centro, e em frente ao · altar conven ientemente 
ornado. 

EsLava l'óra Lla Capeila o resto elo povo Ct'm o::; bapl.i-
. anel os. 

O Sr. ele H.asilly, que so mente visava a salvação e a con-
versão destas pobres creaLuras, quiz. se rvir-lb c:; cl ~ fHO c 
de padrinho, conj unctamente com o Sr. el e Annay, "eo ir-
mão e outros J<rancezes de Junipa1·an e das circurnvi,i-
nbanças. · 

Revesti-me de alva e es tolla, e o rtvcl. Padre Arsenio de 
sobrepelliz.. 
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Benzemos a agoa, e depois a Capella, e invocando o au-
xilio do Espírito Santo; da bemaventurada Virgem Maria e 
elo nosso SeraphÍco Padre São Francisco começamos o ba-
ptismo. 

Para agradarmos a Japy-aç1~, e a ·Bu?''L~uichaue, o mai-
oral da, Ilha, baptisamos em primeiro lugar seos quatro fi-
lhos, um após outro, começando pelo mais ve lho, chamado 
Ti~cam-a.çú . 

Hecebeo o nome de Luiz, que lhe foi dado pelo Sr. dE 
ltasilly em memoria de Luiz XIII, nosso Cbristianissimo 
11ei. 

Fizemos os exorcismos fóra da Capella, como recommenda 
o Manual Romano do Concilio 'I'ridr,ntino, e depois pegan-
do-o pela mão, o. fizemos enLrar na Capella, diÚ~nclo: Ludo-
1Jice, intm in conspectum Domini pm· man'Lb?n sace1·dotis , 
ut habeas vitan~ ete?·nam,. 

Entrou, a,ioelhou-se e de mãos posta:,; recitou em altas 
vozes o Patm· nostm·, a Ave mctter, e o CTedo na sua lin-
gua, e depois acabei ele baptisal-0, observando a risca lo-
das as ceremonias, e o· mesmo observei para com se o ir-
mão hby~ aquern o .Sr. de l{asilly pôz o nome de Carlos, e 
o de Anna á sua irmã mais velha, dando o Sr . ele A unay o 
nome de Maria á mais moça. 

Impossível é descrever-vos a nossa alegria n'essa occa-
sião, e bem fundada era ella, pois festejavamos com tanto 
tri.umpho o nascimenLo ela Igreja Homana n'este novo Mun-
üo, tendo visto antes sua decaclencia, produzida pela cor-
mpção d'aquelle paiz. 

Quem não sentiria o -coração pular de alegria , vendo o 
fervor e cou~e n.tamenLo, com que se apre enLavão estes jo-
vens. para receber o bapLismo ? 

A moclesLia, a gravidade, a piedad e e a devoção, que 
rooslravam , bem deixava m conhecer a Lodos as muil.a ' gra-

21 
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ças derramadas em seos corações pela bondade divina, as 
quaes regorgltando n'esses pequenos vasos, saltavam sobre 
as creaturas presentes, e por esta tão sensível communica-
ção, nós, os Francezes, e os Indios, cl 'ella tocados presen-
ceiando o fervor elos novos christãos, não podemos imp~-~

dir que nossas Jagl'imas corressem, e de facto cleixamol-as 
r.orrer livremente. 

Era digno de ver-se o veneravel velho _Japy-açú, assen-
t.aclo nos degraus do altar, com sua gravidade c habitual 
modesLia, presenciando com attenção e curiosidade o ba-
ptismo de seos Olhos. 

Contricto e commoviciO este bom homem derramava 
muitas lagrimas. 

No fim elos exorcismos, quando elle vio seos filbos, con-
duzidos por nós, entrarem na Capella, ajoelharem-se de 
mãos postas1 dizendo em aUas vozes e com fervor ô Pate1· 
noster, a Ave .~haer e o G-reclo, renunciando publicamente 
o diabo e suas obras, recebendo com t.oda a devoção os 
oleos sagrados, a agua benta, e o Sacramento da Confirma, 
ção, e pedindo o baptiflmo perante todos, então gemeo e 
ehorou muito de alegria e de' compaixão. 

Não creio que haveria uma só pessoa, embora tivesse 
coração o mais diamantino possível, que ao ver assim este 
pobre velho podesse conter as lagrimas. 

Por mim confesso ter-me sido impossível, bem como o 
foi Lambem aos outros, embora diante de acto tão respeita-
vel, por mais e:xforços, que fizesse, admirando sobre tudo 
a coragem e constancia desses novos regenerados, que ape-
~m· da commoção de todos os assistentes, estavam inflexí-
veis, e somente deram provas magnanimas de incompara.-
vel alegria, de singula1· piedade, e de gran~e devoção. 

Depois dos quatro ja mencionados ' ainda houveram os 
;;eis seguintes: 



1." O menillo Acariü.IJ-!lfi?·y, Illho do grande Acaiüy. Um 
dos Franceze::; deo-lhc o nome de João. 

2. 0 O filho de ilfaissobuy r. chamou-se Pedro. 
3. o O filho de Jacopen. Recebeo q nome ele Ca1·los. 
'r. 0 O ülho de Auam,_IJ, chamado Arl ri ano. 
5. 0 Pedro, filho ele uma T~puya. 
f1. 0 A filha de Rfay?·ata e de Auamy, chamada Esteva. 
'Podos tiveram por Padrinho um Francez. 
Cançado o Padre Arsenio, nosso companl1eiru, e chegada 

a hora da missa, vimos-nos obrig-ados a prorogar para outro 
dia a eonLion.ação do bapLismo . 

. Celebramos comtudo, servind n-uos elo interpre te, o caza-
mento ele Sebastião com a filha mais vel ha de .Japy-açú, a 
mais instruída. 

Depois celoiJramos misr:;a , a que assistiram os recem-ca-
zados e baptisados com os france;,es, retirando-~e , como de 
eostume, os não bapl.isaclos 

Era tal a devoção elos rccem-cazaclos , que .bem prepara-
dos , e brrn scientc::: elos seos deveres, receberam antes a 
~agTacla communhão, cluranle a missa, com bastante . ed ifi-
cação rlas testemunhas. 

Prasa aos Ceos, que muitos catholieos tomassem taes ex-
emplos destes novos cilristào:; pam assim tão santamentc,. 
começarem a, vida de ca;,ados, para bem seo. e de sua prol r 
e recebt:ndo f!'est'artc à;; benção;; de IJeos, e por falta clr 
t.uclo isto se vê muitas vezes a rlecadencia e a total ruioa 
ele muitas famílias: e rlc filb os nascidos em tão más dispo-
sições . 

Acabada a missa,. retiramos-nos todos alegres, louvando e 
llemclizenclo \1 OmnipotcnLc por tão fe lizes premidas, e pela 
espci·anç:a ele ampla e copiosa colheita, especialmente por 
alcançarmos tudo, embora as perversas intngas ·que le-
vantára o Diabo contra nós, Liranclo do ;;eu pmler, e corn 

.. 
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muita .gloria ·essas infelizes almas, e esperando lambem ti -
rar-lbes as mais, visto dignar-se Deos abençôar nossos tra-
balhos e os desejos nos nossos corações. 



CAPITULO XXI. 

~forte do Revd. Padre Ambros io de Amiens. 

Diziam os antigos ter Jupiter dois navios junto a si, um 
de cada lado. 

Diziam tambem ser um canegarlo de males, de tris-
tezas e de affiicções, e outro de bens, de alegri,a , e d0 
contentamento, dos qnaes se servia ora de um ora de 
outro, seguindo-se o bem ao mal, a ah griil ás afflicçõe~, 

o mal ao bem, a alegria á ~risteza, o contentamento ús at~ 

flicções. 
Creio ser isto fabula, porem confessamos, que Deos assim 

o faz aos seos servos, não lhes permittindo no ·mundo ale-
gria constante, nem tristeza continua, fazendo-lhes boa a 
vida com estas alternativas. 

A satisfação deste dia, por causa da administração dos 
Sacramentos, não c\urou muito tempo, pois appareceo-?os a 
triste nol.icia de haver morrido um dos nossos Padres no 
l"orte de São Luiz. 

Desde pela manhã foi esta perda sabida pelo Sr. de Ra-
sílly, porem elle nol-a occultou, e ordenou aos Indios e 
Francezes, d'ella sabedores, que nada nos di:'sessem, recei-
ando affiigir-nos. f~ interromper-se o acto , no qu;d íamos 
funccionar. 
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Já rnuiLo tarde, pois muito se prolongaram ·as · ceremo-
nias, e depois de termos tornado alguma refeição, elle nos 
.informou ela morte do Rvcl. Padre Ambrosi,• no dia antece-
dente. 

Maguou-IJos muiLo n coração tão triste JJOticia, e o H vcl. 
Padre Arsenio, eu e o 'Sr. de Rasi lly muito o chor(lmos, não 
tanto pela ausencia corpo1·al de ~ tão bom Padre, (embora 
nos fosse muito sensível) mormente crendo estar sua alma 
uo Ceo entre os bemaventurados, o que nos servia ele gran-
de linitivo; mas sim por vermos em parte interrompidos os 
nossos projectos e!ll relação ao estabelecimento do CIJ risti-
anismo: bem rasão pois tínhamos de ailligir-nos e de chorar. 

Os lnclios, tão nossos amigos, condoeram-s.e muito do 
nosso pezar, e quando souberam a causa, tarnbem chora-
l·am muito, e Iam·entando-se diziam em alta::; vozes-Pay 
omano, omano Pa.lJ yman. <<Morreo o Padre, morreo o 
pobre Padre.)) 

Não choravam debalde a perda de tão bom pad_re, porque 
alem elos bens espirituaes e. dos consolos que d'elle espe-
ravam, já tinham recebido bons exemplos de todas as vir-
tudes e de santidade, e por isso muito _o apreciavam. 

Excedendo seos merecimentos infinitamente . tudo quanto 
rl'01les eu podesse _dizer, p1·efl ro calar-me receianclo obscu-
recer sua gloria, visto não poder louvai-o como merece . 

Por outro lado, porem, não devendo occultar tão brilhante 
Luz, l.razicla por Deos de tão longe para alumiar est.e povo 
barba'ro por meio do Evangelho; que , ia prégar; e pelo 
splenrJor ele sua vida santa, não posso deixar ele puQiicar 
algumas particularidades d'e ll; para gloria de Deos e ed ifi-
r;ação do proximo. 

Durante treze annos da vida religiosa dttste bom Padre 
Capuchinho somente ·se descubriram n'ella traços bem ,·isi-
vei~ ela vocação divina. 
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Ao vel-o, ·dirieis; que na sua fronte estavam impressos os 
signaes de uma alma preilestinada, e as maiores prova~ 

d'um verdadeiro servo ele Deos. 
Sua face mostrava constantemente a candura do seo espí-

rito·, suas palavras a pureza do seo coração, e suas acções 
a innocencia de sua alma. 

Era para com todos docil, arl'avel e bonclauoso, e quanto 
mais brando e benevolo para com os outros, mais austero 
era para comsigo. 

Desde muito joven, embora vivendo no secul.o, trazia 
sempre comsigo o cilício, fazia rigorosos . jejuns, orava á 
Oeos com toda a devoção, e tão conetante ·era nesses actos, 

· que nada. havia no Mundo capaz de o fazer esquecer-se 
d'elles. 

Assim se preparava desde tenra idade, este novo soldado 
de Jesus Cbristo para combater com mais valor, logo que 
se alistasse na Ordem de S. Francisco, o port.a-baucleira da , 
missão de Jesus Christo . 

Si me fosse possível particularisar os momentos de sua 
existencia, e., as minudencias de suas acções, durante sua 
vida de Religioso, então se veria quam grande era a santi- · 
r.iàcle d'este notavel ~ervo de Deos. 

Não é este ·porem o nosso costume, c. nem meos supe-
riores o permittiriam publicar coisas, que é da Divina Bon-
tiade não passarem de nossos claustros. 

Basta apenas dizer, que ardia seo coração em clesejo de 
soffrer alguma coisa pelo amor, que a Deos dedicava. 

Oen~ro do Convento somenLe aspiraYa a posiçõe:s muito 
baixas e até ao despreso; mas ao contrario seos mereci-
mentos o faziam ser honrado e estimado por todos os reli-
giosos . 

. Aninhava em seo coração o santo clrsejo de soll't·e1· algum 
martyrio em pról da sua fé, porem nunca se lhe otft:! receo 
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occasião até que ap rouve a Deos aggregal-o á. e,mpresa do 
Maranhão, quando a Rainha para ella escolheo os Padres da 
nossa Ordem, e então elle se offereceo,· e com Lão grande 
fervo r, qu e foi impossível não ser attendidtl. 

Não foi passageira tão fervorosa de(j icação, pois conti-
nuou até o ultimo instante da sua ·vida. 

O que não fez elle durante a viagem? 
Nos cinco ou seis mezes, qu e- fóra do Convento JlOS ele-

moramos-em São Maio e Cancale esperando émbarque, cui-
dava de tudo quanto precisavarnos. 

Embora sacerdote e prégádor tomava m~1itas veze::; o tra-
balho de preparar a nossa comida , o que continuou a fazer 
no mar e em terra, entre os Inclios, sendo o primeiro a em-
pregar-se em serviços humild es e até clespresiveis, eorn acl -
miravel zelo. 

Desejava ard entemente a salvação dos pobres lndios, e 
por isso não perdia occasião el e fallar-lhes em beneficio el e 
suas almas, sendo incansavel em (.odo o serviço, que pocl esse 
mais augmentar a gloria ele Deos . 

Quando prégava, ordinâriam e~Le possuia~se ,de tanta de-
voção, qu e o fazia chorar muito . 

Dissolvendo-se sua alma interionnente no ardor clos·fogos 
elo- amor divino, não pouclc durar por mui to tempo no deli-
cado vaso elo seo corpo tão cançado, e embora a:; suas 
constantes aspirações para o soberano bem, -eJÍa vio-sc em 
pouco tempo obrigada a ter uma, porem para sempre. 

Quando á. 26 ele ~e Lemhro adoeceo com febre, ell e disse 
-estou morto-como se disto tivesse certeza. 

Crescendo sempre a molestia, só fallava de Deõs, e das 
coisas do Ceo com muita rlevoçâo, parecendo já. se r :;(J e: pi-
rii,o . 

. ~ão se cançava de iouva.r a Deo:;, e de agradecer-lb.e 
a bondade el e trazel-o até ahi ~ c de dizer que elo munrlo 
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apenas levava o pezar de não morrer martyr, como tanto 
desejava. 

Das mão;; do Revd. Padre Ivo com extrema devoção re-
cebeo o Sagrado Víatíco, a extrema-uncção, e os ullimos 
servi~~os até expirar. 

Por cima de sua Gama havia um pequeno quadro com a 
figura elo Apostolo S. Pedro, a que dedicava particular de-
voção, pois teve no seculo o nome de Pc lro . 

Pouco antes de morrer, cabio sobre ellt! r.s!e quüLlro, Leve 
com isto o presagio el e estar· proximo o s.:->n momento final : 
(sem com tudo dar-llle inteiro credito) disse irnrnediatam enLt.: 
-vamos, bom Scmto, ·vamos, jcí Cf'Lúe me q1-wreis leva.·r: t:Jstov, 
t'•rompto. ) 

Dito isto virou-re, preparou-se para morrer, agonisou por 
algum tempo, e o meio ela febre extraonlioaria, que tanto 
o !'azia padecer, mas que soiTt·ia até com satisfaçãp, restí-
tuio a alma ao S'O CreaJor, o qual, conf'ormt~ costuma re-
munerar o mcri J elas acções virtuosas de cada um, sem 
duvida terá dacl a este servo fiel· (como é crença piedosa) 
a gloriosa coroa elo martyr Lriumpbante, que tanto e tanto 
des .::jo, e veio ~ ocUt·al-a tão long·e. 

Mon·co este . pos tolo do Maran l1ão a 9 de Outubro de 
161 2, dia do gl rioso Martyr S. Oiniz, primeiro Apostolo de 
França, e enten u-se em nossa residencia de S. Fran cisco, 
junto ao Forte e S. Luiz, na llha Grand e do Maranhão. 
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CAPITULO XXII 

Da nossa v is i ta á :VIayoba e a C oyle up.! 

Depois de um pouco mitigada a dôr por tão triste aconte-
cimento, consultamos eu, o Sr. de Rasilly, e o Revd. Padre 
Arsenio o que devíamos fazer. 

Considerando em primeiro lugar o que se havia passado 
com tanta felicidade em Jwnipamn, julgamos necessario 
que abi morasse um Padre para conservar o que havíamos 
principiado tão santamente. 

Por outro lado sabíamos, que em breve nos esperavam,. 
com0 tínhamos pron1ettido, os Principaes e os habitantes 
d' Eu ssa1.bCl]J par:-t irmos vêl-os e dar-Ines um Padre, que 
com elles morasse, na sua aldeia, a mais notavel depois de 
.hmipuA·an. 

Alem d'i:;to bem conhecemos estarem e~ les receiosos que 
nós os deixassem os por causa da morte do Revd. Padre, 
nosso companheiro. . 

1 Cut·im: pequeno. rio , que corre na Ilha de S. Luiz, e conflu-
ente do Anil, distante pouco mais de urna legoa da capital. 

Temos encontrado este nome e~cripto pelas seguintes forma. 
Coty ,· Cutim, Cotún, Cuti, Acuti. O Sr. Coronel Farias diz , que 
de~· e escrever-se Cotún, pAiana composta de Co e t-im que que1· 
dizer-ponta de ·roçu. 



156 

Nós mesmos vimos os nossos planos e projectos acldiados 
ou destruidos pelos embaraços occasionados por esta morte. 

Finalmente Deos, que nunca abandona os seos, nem nas 
maiores diillculda~es, inspirou-nos a continuação da nossa 
visita, deixando o Revel. Padre Arsenio em Junipctran, não 
só para instruir e bapbisar os que a isso estavam dispostos, 
como para confirmar na doutrina christã os recentemente 
baptisados. 

Na manhã seguinte despedintlo-nos de Jctpy-aÇ'I.ÍI, do:: 
Principaes e dos velhos ele h~nipcwcm, lhes rogamos que 
prestassem todos os seos cuidados ao Padre, que abi deixa-
vamos, recommendando, não só aos baptisaclos, como tam-
bem aos que devião sel-o, todo o zelo na obediencia e no 
cumprimento de suas ordens, sobre tudo no que dissesse 
respeito á conservação elas graças recebidas, e na santa 
observaÇão elas promessas feitas por occasião do baptismo, 
continuando elles pela manhã e á tarcl t: de todos os dias a 
orat· diante da Cruz, como era costume. 

Dirigindo-me -depois ao Hevcl. Padre Arsenio, pedi-lhe, que 
ficasse nesse lugar para trabalhar , como Padre e Pastor, o 
ter particlllar cuidado n'essas ovelhas recentemente adqui-
ridas para Jesus Christo, e de outras ainda por conquistar, 
das quaes um dia daria contas severas á Deos. 

Afinal abraçamos-nos estreíeamente, e com menos lagrimas 
nos olhos do que dôr no coração, o deixamos em l 'l.l;ni-
pamn. 

Sabindo d'aqui eu e o Sr. de . RassUly caminhamos para 
Eussauap, com alguns francezes e muitos Indios. 

Passamos por Jwnipcwan-pequeno, distante do grande 
meia legoa, seguimos para a Mayoba, onde chegamos á 
tarde, sendo· recebidos mui a.ffectuosamente pelo Principal, 
que nos disse já esperar-nos ha muito tempo, e que por 
isso não tinha deixado um só dia d'e ir ou mandar caçar 
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para ter sempre prompta alguma coisa quando chegase-
mos. 

8ste homem era um Lom velho, e já tinha 'Vist.o Loclas as 
guerras elos portuguezes, e alem d'isto discorria o melhor, 
que era possível. 

Tinha prazer de passar todas ·as noites discorrendo sobre 
varias assumpLos, quan(lo desejavam ouvil-o. 

!Mimou-nos particularmente, e mais do que todos empre-
gou exforços para cousLruir·nos uma casa e Capella afim· de 
ser celebrad0 o santo sacrificio da Missa, trabalhando elle 
mesmo com alegria e com seo exemplo animando os ou-
tros. 

Pouco depois da nossa chegada fez elle reunião geral·, onde 
se achou o Sr. Des-Vaux para dizer-lhes o mesmo, já dito 
aos outros, com que muito se alegraram os habitantes d'este 
luga,r, especialmente o seo Principal e na proporção da es-
tima e. amisad'e , que nos dedicava. 

Sahindo da JJ1ayoba, fomos a Coyieup, onde nos recrbe 
ram com todas as demonstrações de •apreço, iguaes ás já 
recebidas n'outros lugares, mostrando-se muito contentes o 
Chefe e os Principaes quando ouviram as palavras do Sr. 
Des-Vaux na reunião geral, que responderam logo com toda 
a delicadeza e urbanidade. 

Pouco t€mpo depois da nossa chegada a este lugar, no 
llm ela aldeia uma Inclia apanhou um pato bravio, a que 
chamam Vpec. 

Quando ella indeçisa pensava, si devia ou . não soltal-o, 
disse-lhe uma mulher bemfazeja e devota, que não o dei" 
xasse fugir, e fizesse mimo cl 'elle ao Padre, que a.cabava Lle 
chegar com o Btwu,:uícháue. 

Acquiescendo a este conselho, el la o deperinou, cozinhou, 
e depois ·nos trouxe, contando como o Linha apanhado, e ro-
gando-nos, que o acceitassemos. 





CAPITULO XXIII 

• 
De um Ind lo Vl'll ho, baptisaclo em-Cayieup-, e de s ua 

morte. 

Deos, que na phrase do Apostolo, conhece os seos, nunca. 
falta á tempo e hora com o auxilio de suas graç3.s. ' 

Elle os encontra em todos os climas, e em todos os Iu-
.gares, chama-os com amor e infinita bondade·, e proporcio-
na-lhes meios suillcientes para alcançarem a gloria promet-
I-ida. 

Quereis ver um exemplo admiravel do quf. se passou em 
nossa visita? 

Quando chegamos a aldria Cayieup, foi o Sr. de Rasilly 
passear pelas choupanas, e chegop á casa · de um bom velho · 
Indio, r..hamado Su-Uass1utc, um dos mais antigos ahi, pae 
ela mulher de Japy-qçú, o maior B'LM'uuichdue do Mara-
nhão, de quem já fallei. 

Tinha. ·160 e tantos annos, e por causa da velhice já pouco 
''ia. 

De presença veneravel, era grave, doei!, amavel, e ainda 
muito firme em sco andar. 

Sua filha: mulher "de Japy-ar;ú veio ele Jwnipamn visitar-
nos, e chegando a Cayieup um pouco antes ele nós contava 
a Reo Pae o qu e havíamos feito ;em Junipamn, como tí-
nhamos plantado a Cruz, bapti.,acl o se os fil bos, e casado sua 
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filha, r. a immerBa satisfação, que haviam experimentado 
com a nossa chegada,' o que havíamos feito , como já tinha 
conhecimentos á respeito de .Deos, e elos arti~·os ele nossa 
rç, que aprend era em hmipw·an, dizendo-lhe tambem o 
qu e ainda el!a pod~a aprc:nd er, e começou á catl1equisal-o. 

Foi intermmpicla com a chegada ~lo Sr. ele Rasilly, e en-
ião disse á seo Pae- eis qu e chega o gTéWde B1.w·Mâ· 
chcí'l.&e. 

Alegre. este bom velbo, e·senl.aclo em sua rede, G saudoLÍ 
ass.im-és Lu o grande B'L<ruuic!là'l.&e, vindo para salva r-
nos? que déhasle teo pai1. para cl efencler-nos elos nossos 
inimigos? que trouxeste Padres para instruir-nos, e fazer-
no,; filhos ele Deos? 

Respondeo-lhe o dito Sr., que sim , que viera co m os Pa· 
dres para morar, viver e morrer com elles. 

Disse-lhe ainda 0 velho-os Padres, que t.rouxesre, e que 
tanto podem, poderão curar-me? 

Hesponcleo-l!Je o Sr .. ele Hassilly, que a sua mol es tia era 
a velhice: enfermidade incuravel : qu e tinha sido joven, e 
por isso devia tambem ser velho, e por tanto caduco e de- · 
bi l, corno es tava, e qu e finalm ente era forçoso qu e morresse 
corno os seos predecessores, ·visto ser a morte inevi'tavcl e 
tle lla ninguem poder eximir-se, aconselbanclo-lhe a salvação 
ele sua alma, que um cl ia se separaria elo seo corpo, o que 
lhe seria facil se acreditasse em Deos, ·e fosse baptisaclo. 

Aillrmou-lhe tambem ter trazido Padres para instruil-Qs, 
haptisal-os, e emüm salva·J.os. 

Disse este bom velho-eu· bem queria tjUC os Padres n-
;,essem com que Deo~ descesse ao meu eoração. 

Hespondeo-se-lh e, qu e isl.o só r. ra possível p01: m~~io do 
hapLismo . 

lTepli cou imm ediatamente o velho-pois bem eu- Li peço, 
fa'l-mP baptisar. Le\·antanclo-,;e riu sua rede, tOTJ)OU pela 



16t 

mão o Sr. de Ra3illy, levou-o ao seo galinheiro, olfereceo-
lhe todas as suas galinhas, rogando qu e as aceitasse, e pe-
dia-lhe que o fizesse baptisar. 

Tudo i;; to fazia pelo desejo de ser baptisauo; não sendo 
ainda instruido ignorava 'el le o que eram · os Sacramentos, e 
como deviam ser ad ministrados. 

Hespondeo-lhe o St·. de Rasill y, não ter vindo para . to-
mar coisa alguma rlelles: que os Padres nada recebiam para 
bap tisal-o, como elle desejava, e fazel-o filho ele Deos. 

Instou porem o velho com toda amisacle e cortesia a 
ponto ele tornar-se impor.tuno, pelo que não houve remedio 
senão e.lle aceitar uma bonita galinha, receiando su ~p eita r 

o velho, que a recusa era clespreso pela sua pessoa. 
D'abi ha pouco perdeo-se essa to alinha quando passamos 

por uma aldeia, e então muito nos recordamos desse vene-
ravel velho. 

Em quanto se passavam estas coisas cheguei eu , e ao 
aproximar-me disse o Sr. de Rasilly:_ 

«Eis o Pad1·e, ele quem te falamos, que vem te vêr.)) 
Alegre e satisfeitissimo não pôde vêr-me logo pela debi-

lidade da sua vista, devida á sua grande velhice, porem 
·disse -onde está elle, quero vel-o ? . . 

Aproximei-me clell&, estendea-me os braços, abí·açou-me 
estreitamente, beijou-me as mãos, e disse-E1·é /mbpé Pay? 
Chegaste Padre ? 

Como ja estivesse este veneravel velho tocado pela bon-
dade de Deos, qu~ principiava a actuar n'ell e, e preparar 
sua alma para ser o Templo místico do Espírito Santo, e a 
agrac.lavel morada da Santíssima Trindade, disse-me logo, 
com O'rande alfecto, que desejava ser filho de Deos, e por 
isso me pedia com instancia o baptismo. 

Respondi estar muito satisfeito, e que out.ra coisa eu não 
desejava; mas era necessario instruil-o primeiramente na 

25. 
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existencia de um só Deos Omnipotent.e, creador do Céo, da 
terra, do mar e ele tudo quando nelle existe. 

Aproveitei o ensejo, e lhe disse ter s-ido Jesus Christ.o 
crucificado por nosso respeito, e lhe prometti, que quando 
clle e~tivesse bem insl.ruido, e crêsse no que fosse neees-
s a rio, seria erttão baptisaclo [lO r mim. 

Jleplicou-me assim: ccSi . para ser baptisado, e filho de 
Deos é necessario conbecel-o e crer n'elle, Deos, que é tão 
poderoso, como dizes, não póde descer ao meo coração, 
fazer com que eu o conheça perfeitamente, p·ara que crendo 
n'elle tu me baptisaPses já ?JJ •7 

Estas pqlavras eram mais de Deos do que do seo espírito, 
e por isso causaram-nos muita admiração mormente pela 
notavel gravidade, e pelo accento de devoção sem igual com 
que foram proferidas. . 

Respondi-lhe, que Deos bem podia descer ao seo coração, 
como ja o havia feito quando inspirou-lhe a vontade de 
~er baptisado e ele pertencer ao numero de seos filhos; ma s 
que como desejava ser aqui bem conhecido, por isso nos 
rnandou a esí.as terras para instruil-os. 

Peço-te pois (disse elle) que me instruas e me ensines o 
que fôr necessari~ eu saber para ser baptisado. 

Respondi-Ih~ que nisso teria muito _gosto. 
Creio, que Deos conhecendo todas as coisas, inspirou es'!.e 

pobre homem, ja no fim ela vida, para estar comoosco~ 
como fazia, afim de instruil-o, e a nós para lhr. darmos o 
que pedia tão arqeotemente. 

Escrevi immediatamente ao Rvcl. Padre Arsenio, então 
em Jumparan, pedindo-lhe que viesse até Coyieup, e trou-
xesse o Sebastião, de qu em já fallei, para melhor fazer 
compreheuder a est.e velho o que ell e precü:;ava afim rl r 
~er baptisado. 
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Veio elle apenas recebeo minba carLa; e principiamos 
. iogo a catechisar este~ bom ve·lbo, que se mostrava mui sa-
tisfeito quando se lh e fallava ue Deos. 

Todas as noites sua propria filh a, mulher de .fop_1;-açú, 
ex plicava, e (azia-lhe comprehender o que havia aprendido 
em hmipam.n.. 

Fin~lme nte este veneravel \relho, similb antc a um veado 
nem mais nem menos (conforme a etymologia de seo nom e) 
foi caçado durante 160 annos pelo Diabo, grand e caçador; 
cançado 'e fatigado por tão longa perseguição córreo para 
03 desertos ela gen tilidacl e e elo paganismo, e ahi somente 
anil elava pelas agoas claras do baptismo, ron t.e de todas as 
graças, para refrescar-se. 

Depois ele haver sido in struido por alguns dias, foi b~pti
saclo á 19 de outubro, com incalculavel al egr~a e sadsfaç.ão. 

Quando estivemos em Timboh1o appareceo-nos o Principa l 
d'aiJi, ja velho, fazendo-nos iguaes pedidos com as meBrilas 
pàlavras. e obscrvaç,ões. 

Não julgamos porem dever baptisal-o como fizemos a 
este. 

Bem se diz, que Deos faz seos beneficios 'a quem quer e 
quando quer, embora deseje qu e t.oclos se saivem c conhe-
çam a verdade , sencl.o cert.o, porem, que ells não procligalisa 
em todos os tempos com igualdade os seos beneficios a to-
elos, e sim oomo e quando quer e lhe apraz. Spi·rif.us, ~obi 

v1.blt, spirat <<O espírito sopra onde quer.>> 
Assim dizia Deos a Moyses-Nisr.i'l·ebo1· Glói voi'l.oe?·o, et 

clemens M'O in q~óem mihi placue?·it ;<terei comp-aixão ele 
qu em qnizer, e serei brando para com. quem me parecer.>> · 

E aos Romanos na nona-;l1ise?·ebor c~tjos misereo?·, et 
mis(}rir:onüam preslabo c.u·i mise-rebo·1· «condoer-m e-hei ele 
quem quizer ter compaixão, e Sl~ r e i m i st-~ rir.orclioso com 
qu em quizer, J> 
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Disto concluio o Apostolo-/gittM' non, volentís, neqtbe 
cu?Tentis, sed mise?·entis est Dei . «Não é do qu e quer, 

- e nem do que corre, e sim el e quem Deos quer con-
doer-se .» 

Parece-me que estes dois velhos tinham recebido igual 
graça, pois ambos inspirados· por Deos pronunciaram iguaes 
palavras, ambos pediram o haptismo, e ambos nos commo-
' eram com suas palavras, que a<.lmiramos. . 

Como foi, porem, que nos resolvemos a baptisar um só e 
não ambos? 
· Perguntam muitos porqu r. Deos tanto amou a Job e não 

a _ Esau, como fez tantos beneficios a um, e nenhum ao 
outro. 

Igual pergunta se pode fazer a respeito de:>tes dois Tn-
dios . 

Ma . Quis cognovit sensu,m Domini? aut quis consi-
lim·ius ejtbs (1bit? «Quem foi que conheceo. o pensamento 
do Senhor? Quem foi seo conselheiro? <<São impenhtrave is 
segredos dos admiraveis juizos ele Deos. 

É bem certo porem, que elle dispõe muito bem de tudo, 
dando a uns sua gloria, quando lhe apraz, e concedendo a 
todos suas graças, de sorte que não ha· uma só pessoa por 
quem elle não tenha feito muito para sa lval-a. 

Deos pois contentando-se de prolongar a vida ao primeiro 
velho afim de ser melhor instruido, e com mais proveito seo, 
inspirou-nos para baptisar somente o ultimo, que elle dese-
java tirar elo Mundo, e cbamal-o a fé. 

Conta o Propbeta Isaías, como coisa admiravel c terríveL 
que devia morrer u"~ menino de cem annos, e ser amalrli-
çoado o peccador de cem annos . · 

Puer centum anno?·um morietur, el pecwto1· centum 
anno?''tb?n m.aledict'tbS e?'it. 
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Ah·! não admira vêr não morrer, anl.es nascer um me-
nino: nascer e morrer quasi juntamente, não na idade de 
cem annos somente, e sim na de 160 e 180 annos? 

Oh! prodígio ! nascia mot-r~ndo , e morria nascen.do para 
encontrar a vida. 
_ Era urna criança, que nascia- na idade de I 60 e tantos 
annos por meio da regeneração elas fontes sagradas elo ba-
ptismo. 

Antes c! o baptismo não era elle filho do Diabo? Sim , po-
rem depois do baptismo, fez-se filho ele Deos. 

•Antes do baptismo, embora muito ve'lbo, era menino pois 
nada sabia e nem conl1ecia a respeito ela Lei. 

Depois elo baptismo, porem, tornou-se como um menino 
recem-nasciclo-Qu.asi moela genitus 1·ationabilis sine dolo, 
sugando o leite ela graça el e Deos, e a doutrina christã. 

Si ante'S elo baptismo era filho elas trevas, e lia malícia, 
clepois do baptismo fez-se filho ela luz r. ela santa inno-
cencia. , , 

Disse Deos que o peccaelor ele cem annos será amaldi-
çoado. Que mêclo el eve ter o que continuàr por tão longos 
annos em sua má viela? Não eleve r.lle porem perelei· a es-
perança, ao contrario eleve voltar-se para Deos e esperar 
misericorclia, igual a que elle cleo a este bom velho, no 
fim de seos clias; dr.pois ele haver arrastado tão má vida e 
por tanto tempo recebeo tantas graças e bençãos de Deos, 
por meio elo baptismo, que ach·ou-se inteiramente outro, 
podendo dizer, que no baptismo e depois d'elle, ficou sem-
pre-2Jue1· centum et se.xag·intct ctnno1··zhm, «Um menino de 
160 ou mais annos . >> 

Dizem os naturalistas, que a Aguia quando velha, não po-
dendo mais supportar a grossura do seo bico acl unco, que 
a e.mbaraça na comida, . o peso -el e suas pennas vellw;,; ... CJU8 
não lhe consentem vôo altaneiro, e à clebilicladt;~ da vista, 
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que a impossi bilita de olhar fixamente o Sól, comD tinha 
por cos tum e, al-ira-sc deDlro de uma fonte límpida, que 
bra seo bico n·urna pedra dura, deixa caiJir suas pennas ve-
lh r~s, e assim recobra sua mocidade e forças, e mudando ele 
bico, de pennas, c do vista começa a comer, a voar muito 
alto, e a enearar o Sól como far-ia na sua mocidade primi-
tiva. 

_Assim lambem este pobre indio, ja ve ll1o, não podendo 
mais sust@tar a velhice ele tão avançaria idade, · tendo o 
bico de suas affeições muito acl unco , e as penuas ele .se os 
maus costumes e diabolicas conversações inveteradas na 
infidelidade, e envelh ecid as no paganismo, mais cego na 
alma do que no corpo, depois el e lavado na limpi Lla fonte 
do baptismo, por elle tão desejada, Deos satis!'azendo-llle à 
vontade, de tal sor te renovou sua mociclarle, que , .á ma-
neira da Agnia, principiou a com~ r , a voar muil.o alto, ~ 

olhar firm emen te o bello Só! divino, porque apc!Las rece-
beo o baptismo, suas -affeiç9es foram celestes, regosij ando-
se muito, em acção de graças, pelo beneficio inônit.amenle 
grande, que recebeo de Deos. 

Viveo ainda dois dias com inclisivel eonten.l-amcnto, n sem 
outra molesl.ta, alem da velhice, esta aln)a fe li :~ vcndo-s•'· 
livre de suas pennas velhas, como Aguia generosa, renas-
ceo, e cheia de forr-a e de coragem começou a ensaiar o 
vuo, e a subir muito alto, e perdendo a terra de vista en-
trou uo Céo. 

Assim como a Aguia faz seos ninhos em lugares eleva-
dos, e escolhe para sua morada um lugar entre as pedras, 
c sobre t·ocheuos inacessíveis, assim tambem es ta san ta 
alma faz seo ninho entre as llierarcbias celestes, consLmindo 
seo abrigo entrc-bcllas pedras preciosas, que são as almas 
em gloria, para de Já contemplar eternamente o verdadeiro 
~oi da Justiça c ol hal-o consl.antcmente. 
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Na verdade, corno ;:;e póde julgar ele outra fórma desta 
alma, sendo verdadeira a crença da Igrt>ja de Deos, que 
affirma ir direito para o Paraizo aquelle que morrer na in -
nocenciá do baptismo ? 

É Lã o certo isto) que para a:ffirmal-o não duvido offerecer 
minlla vida. 

Tinha este bom velho a razão ja amadurecida pelo tem pu., 
e experimentada por longos annos, e o espírito muito aba-
Lido pela velhice, por toda a sorte cl : paixões, e ele desre-
gramentos. 

Havendo empregado nos exereicios ele devoção o pouco 
tempo, que viYeo depois elo bapLismo, póde muito bem di -
:.~er-se, que quando esta alma feliz; sahio elo corpo, foi .logo 
em clireitura para o Céo afim de ser corôada com a gloria 
eterna, que Deos lhe concedera para sempre! 

Oh ! Deos, quanto sois aclmiravel !, 
Quem acreditaria, que entre as nações st'·l\'agens de Ca-

nibc~es e Ant·rozJotJhagos, tão crueis, que a•e comem carne 
humana, se encontrassem álmas escolhidas e predestinadas, 
dignas de Laes sédes de gloria? 

·É assim que Deos vae com tanto amm· procurando, entre 
diversas nações, espalhadas pela superllcie da terra, os seos 
para completar o numero dos escolhidos, nunca se esque-
cendo de proporcionar-lhes tempo, lugar, e meios bastantes 
para justificai-os e conduzil-os até à gloria ce leste. 





CAPITULO XXIV 

Sahinclo de Cayie·L&JJ eml.Ja1·camos-nos n·uma cauôa, re-
mada por Tndios, e fomos a Ev.ssat&(J;p, ond e chegamos no 
sabbado , seguinte ao meio dia. 

O Sr. de PezieÚx e ns mai s franeezes, abi residentes, nos 
receberam corn todas as atLenções, e recipi·ocamente nos 
mostramos 'sa.ti sfcitos. 

Si renovamos a nossa alegria, tambem renovamos a nossa 
tristeza co m a rccorrlação ela morte do Hevd. Padre Am-
brosio, percelJendo claramente o quanto com elle perdemos, 
á vista dos beneOcius que prestara em Et&ssa·uap e suas 
visinhanç.as, si fosse ri a vontade de Deos conservar-lhe a 
viela e a sauclc. 

Esperanc!B os monu.lores desta aldeia, qu e um de nós abi 
ficasse com elles, edificaram no meio da praça, que havia 
entre duas casas, urna bonita capell a com um altar bem-
asseiado. 

1'ínham Lambem construido uma grand e Cruz para plan-
tai-a .na frente da Capella, COI\)O fizemos em hvnipc&?'an, e 
achavam-se todos bem dispostos a receberem o baptismo, 
graças aos exforços do Sr ~ de Pezieux, extremamente dedi-
cado pela saI v ação dest.es pobres Indios. 

24 
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Na reunião geral, que teve lugar á tarde, o Sr. Oes-Vaux 
fazendo-lhe o discurso do costume, asseverou-lhe, que quan-
do regressassemos de França, lhes daríamos um Padre para 
in tmil-os, não o fazendo agora por h a verem poucos, vist? 
ter um morrido, e o outro regressado á França, restando 
apenas dois, dos quaes um estava em Jtmiparcm, e o out1·o 
no Fo1·te da S. Dwi: para soccorrer os francezes. 

Uo traram-se alegres, e pediram-nos para benzer e le-
vantar a Cruz, crendo que · por isto nos affeiçoavam mais a 
esl lugar. 

Condescendo com tal desejo na manhã seguinte, domingo, 
todos o habitantes de E'lbssauap, reunidos com os france-
zes, com as orações do costume, e agoa benta, eu benzi em 
primeiro Ju o-ar a Capella, e depois a Cmz, que foi depois 
plantada om a- cer manias e devoção, que se fizeram 
m Ju,nipa.mn, com muita satisfação dos Indios e de nós 

t do . 
Assim como a· rosas nunca se encontrão senão no meio 

ele spin!Jo a.::sim Lambem não temos alegria sem muita · 
diificuldad '. 

m dia o diabo inspirou á mulher de Pilatos a lem-
brança. de imp dir a paixão de ~o so enhor Je us Cbristo 
preYendo. que P.Or m i o da Cruz elle de\ ia de'truir o ~eo 
reinad . 

A~ 'im tambem e t espirito maligno prevendo ·que a Cruz. 
por n ·;: pl antada. o deYeria expulsar deste no\o Mundo para 
n'ellt' stabelecer o reino do oberano .\Ionar ha elo Ceo e 
da terra. não deixou de 'ublevar um Indio \elho para res-
friar o animo do llrincipae dos ...-eJbos. 

Depoi.:: de plantada a Gruz1 fez-,e outra reunião geral à 
tarde, na qual 'e achou o dito lud.i "elho chamado .liam-
' ·t' l~tt-. ma i ,. de I c O ann :::, ü t ual tomando a pala-
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vra, em [Hesença ele. lodo:> os Pl"i oL:ipac.:; da ald eia d i :;:-;~ u 
seguinte ao Sr. Des-Vaux . 

<<Vi o estabelecimen to dos Pe1'u:s em· Pcrn<unbuco e Poty11>, 
e o seo principio foi como o vosso agora. 

«No principiq os Per·os só q uet·iam negocia r, e não morar 
ah i: clol·miam cnt.ão á vontade L:om as raparigas, o que o~ 
nossos companheiros de PernarniJLlCO c elo Pof.yu reputavam 
grande honra. 

«Depois disseram ser-ll!t's preciso ahi morar, que lll~ cessi

tavam construi r Fortalezas para guardai-as, edificar ciJades 
para morarem Juntos, parecenrlo assim, qu e só de~ejavam 

ser uma nação. 
«Depois fizeram m1LenLler , que uão podiam Ler assim as 

filhas cl'elles, que Deos somente lhes perrniltia puss ui l-as 
po'r meio llo casamento, e que não podiam casar-se com 
ellas, senão hap Li sadas, r. que para isso ~ra neccssario um 
PDdrc. 

«Vie1·am os Pari res,' plantaram uma Cruz, cumer:aram a 
!nstruil-os e ii epois fo ram baptisados. 

1 
«Depois !1zeram vür qu o tanto ell es eomu os Padre::; pre-

L:isavam de escravos para servil-os e trabalhar para ell es, e 
que assim eram obrigarlos a da r-lh es. 

r< :-lão sati:,;feitos com o:i escravos aprisionados na gue rra, 
quizeram t:ambem seos .Oilios, e Onal111ente eaptivaram toda 
a nação, e com tal tyrannia e crueldade a tracLaram sempre, 
que a maior part1~ dos que escaparam, virauH;c obrigados, 
como nós, a deixar o paiz. 

«Assim aconteceo com os fran cezes. 
«Quando vi estes aqui pela primei ra vez fo i simplesmen tr 

para negociar comnosco, como os PeTas não achastes cliili-
culclad e ele tomarcles nossa::; fill1as, e nós uos julgavamo:; 
felizes quando ellas tinham um filho vosso. 
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<<Nesse tempo não faltastes em vir morar aqui, c apenas 
vos contentaveis de vir aqui uma só vez por anuo, e de-
morar-vos somente 'quatro ou cinco luas, regressando ao 
vosso paiz com os nossos generos para em troca trazerdes 
os de que necessitavamos. 

«Agora para morardes aqui nos aconselhaes fazer Forta-
lezas, dizendo, ser para defendermos-nos de nossos inimigos, 
e para isso trouxestes-bos um B'l.wwuichcl'l.be e Padres. 

«É verdade, que estamos COntentes, por~m OS P_e? ·as fize-
ram o mesmo. 

«Depois da chegada dos Padres, plantastes a Cruz, como 
os Peras, como elles começastes á instruil-o e baptisal-os, 
e como eUes ainda dizeis não poderdes possuir nossas filhás 
senão em casamento e cl epoi de baptisadas. 

ccA principio c0mo os Per·as não quizestes escravos, agora 
pedis e quereis pó"suil-os como elles. 

«Não creio que tenhaes os mesmos pTojectos dos Peras, 
e nem receio isto, porque já ou velho e nada mais temo, 
porem conto ingenuamente o que vi.JJ 

O discur o deste velho abalou a maior parte dos espíritos 
da reunião, e cau·ou muita admiração ao Sr. Des-Vaux q·ue 
respondeo logo assim: 

ccAdmira-me muito, que tu, que bem conheces os fran-
cezes ba muito tempo, ou es compara~-os aos Pm·os, como 
si não conhece e a differença entre uns e outros. 

«Recorda-te bem como o. Peras e estabeleceram em 
Pernambuco e Potyu e como tractaram seos similhante· 

. de de que abi entraram. . 
cc Yi te por Yentura os francezes fazerem o mesmo? Vae 

para quarenta ou cincoenta annos que negociamos com-
vo ·co. Tendes alguma queixa de nós? Ao contrario, não 
.. abe quanto eria infeliz tua nação sem o a.uxilio do- fran-
ceze ? Con·trano-ida a deixar sua patria e sua commodi-
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dades para abrigar-se neste lugar, onde agora esLaes, o' que 
seria della sem o auxilio dos francezes, que vieram~procu
rar-vos para trazer- vos machados, foices, e outros generos, 
que vos são uecessarios, pois sem elles não podeis preparar 
vossas roça'l, e nem viver? 

<<0 que fazieis, se annualmente elles não passassem o mar 
para vir não só ver-vos, mais tambem para trazer-vos novos 
generos para substituir os ja velhos e gastos? Onde procu-
rar·ieis outros ? 

((Não sabes tambem, que ·são os Francezes, que vos hão 
defendido contra vossos inimigos! 

<<Bem sabes, que tua nação foi outr'ora grande e valent.e, 
e q1.1e a ninguem temia. 

<<Não foi depois a guerra, que fez morrer grande numero 
dos teos similhantes, reduzindo-vos a tão _poucos como hoje 

. ? SOIS. 
<<E esse pouco mes'mo não teria sido exterminado si não 

fosse o auxilio elos Francezes? Os Francezes, grandes guer-
reiros e valentes, são temidos por todo o mundo, ninguem 
se atreve á atacar-vos, depois .que elles vos protegem.· 

<<Não foi por isso, que tu c os teos me rogaram de regres- .. 
sar á Fr·ança para fazer vêr ao nosso grande Rei a vossa 
necessidade e o desejo de ter comvosco um n~~?"U/Ihiohaue 

para defend er-vos contra vossos inimigos? 
<<A affeição, que como sabes, se;npre tive á tua nação, me 

fez empreherrder tão longa e perigosa viagem com ri sco de 
minha vida para Li trazer um maioral e valentes soldados, 
como me pedistes, não só para vos defender, e proteger, 
mas Lambem para reprovar tua nação, e restabelecei-a ao 
seo anLigo estado florescente. 

<<Trouxe-te Padres, como todos me pediram, para vos 
instruir e fazer-vos filhos de De os. E C.élrrl tud o isto, dizes 
agora, que viemos aqui estabelecer-nos como os Pe'ros . 
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ccSi o Francezcs lem feilo tantos bens a !.i e aos tens si-
mil.hani.P. , si são vossoB melhores amigos e alliaclos, como 
não pocl (·s deixar de confessar, és muil.o injusto co mparan-
do-os aos Pe1·os, que, como dizes, são vossos inimigos, r 
qu e fi zeram tan tos mal es á l.ua nação.)) 

Acabando ele fa ilar o Sr. Des-Vau':, ficaram todos irreso-
lutos: porque o cl i:::curso elo velho tinha feil r1 'tal imprAsi'âo, _ 
qu e embom a;; razões proclU7.iclas pelo Sr. Dcs-Vaux , não 
deixaram muitos ele crer no \'elbo índio. 

É bem n~rclacle, que pram por nós c pelo Sr. Des-Vaux 
os Prinripacs, .os quacs :;e satisfizeram com a resposta d'elle, 
e mosLra\'am-se muito :en tidos cnm as expressões rlo vulho 
tão prejudiciae::; aos Franceze , seos bons ami go.:; . 

Em qnaoto :e passavam estas coisas estive com o Sr . rle 
Rasilly qut> tudo ouvitJ fingindo o cont rario, porque julgou 
mais a proposiLo dissimular do que responder logo . Retira-
ram-se todos para çasa n'esl e estad o. 

1 essa occasião foi o .'r. Je Rasil ly pt·üvenido de que al-
guns neO'ocio::; importantes reclamavam a sua presença no 
Forte de S. Luiz, pelu que fo i necrssario addiar nos~a vi-
sita. e rrgressar logo. 

Yi emo::; por e11ayue. ptl r Eu,caf~t, e por E-tw.par demo-
ramos-no.' alguns clias para ' 'er estas aldeias e ont.ra ', que 
se encontram no cam inh o. e em todas fo mos recebidos com 
cortesia e humanidad e, moslrando-::e cont.eoles com o cl is· 
cur:>o que cos!uma,:a fazer o , r. De;;-Vaux em toda.- as re-
uniões g-eraes . 

Ghegando ao Forte de C. Luiz , c Yeudo que os negocias 
reclama\·am lambem a pre«ença do R vd. Padre Arsenio1 en-
tão em .Tt~nipar(l.n, e rlo ~ r. de Pezien x· que esta\·a em Eus-
sa'twp, mandou n . r. ri !' Ra~i l ly chamai-o:, e vieram i_mme-
diatamen!t' . 
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Gm quanto foi o recado, contou o Sr. ue HasillJ á Migan, 
um elos nossos interpretes, tudo quanto disse o tal velho na 
reunião geral de E?bssa,qbap, e receiando que isto não alte-
rasse alguns espíritos c produzisse algum mal, pedia-lhe que 
lá fosse o mais breve que podesse para com razões vencer 
o dito velho, e aplacar os CJutros índios. 

Migan foi para Eussauap, e ahi chegando !"oi á reunião 
geral á tarde, onde t.ambem se achava o dito Mambo?·é-
Ua,ça·u, que repetia as mesmas suspeitas, ja ·ditas ao Sr. 
Des-Vaux quando ahi estivemos. 

Migan, que bem o conhecia e que entre elles tinha vivido 
desde a sua infancia, respondeo o muito que ja lhe havia 
dito o Sr. Des-Vaux, e accrescenLou inais-que os Francezes, 
cujo pas<>ado elle cooiJeeia, não tinbam vindo residir aqui, 
mas somente negociar e demorarem-se aqui pot· cinco ou 
seis luas para juntar generos, e depois regressarem á Fran-
ça, sendo apenas mercadores e marinheiros, pessqas que 
não tinl1am por costume ser servidos, e por isso não pediam 
escravos por não ter trabalho á. dar-Jbes. 

Por ventura ja vistes, disse-lhe Migan, grandes B~wuui

cha~bes, c valentes guerreiros, como vês agora?. Elles estão 
acostumados a mandar e a ~erem servidos: não sabem ne; 
gociar e nem cuidar de mercadorias: possuem na sua terra 
muita fortuna, e não fazem outra coisa senão ir para a 
guerra. 

Deixando agora a França e touas as suas commodidades 
para virem ·residir em nossa terra ,. defEjll{ler tua nação de 
seos inimigos, e viver entre vós como bons amigos, como 
queres que elles passem á ser esc r a vos para tractar de ro-
ças, e fazer tudo quanto lhes é necessario? Não vos admi-
rei~ pois que elles agora peçam escravos. quando os outro::. 
não -quizeram . 
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QuariLo ao que .presenciaste durante o tempo do estabe l e·~ 

cimento elos Pe1·os, em Pernambuco r. Potyu, dizendo que 
agora estão os i<'rancezes fazendo o mesmo aqui, ja não te 
lembras o que elles fizeram n'aquellas loealiclades desde o 
seo principio? 

Ha cincoenta annos, que conheces os Francezes, e quE 
com elles convives diariamente, já os viste!' praticar o que 
fizeram os Pe·ros ? 

Obrigaram e!les á tua nação a fazer alguma coisa? Não 
te pagam os teos generos ? Se os tens sustentado ou se lhes 
fazes alguma coisa não rec·ebes logo a recompensa? Emllm, 
depois que os conh eces, ja os vistes para se estabelecerem 
aqui praticar o mesmo, que fizeram os Pe1·os nos lugares, 
que citaste? Tu bem o sab,es, não fizeram, não fazem , e nerri 
o farão, é contra seos genios, pois só gostam ele fazer bem, 
e serem delicados. 

Pensas por ventura, que ha no mundo nação, que em. 
bondade se iguale á Franceza? Não e não, porque são os 
Francezes o~ primeiros, que nasceram na Igreja, os verda-
cl ei t·os filbop peJo grand e Tupan, escolhidos para lh es dar 
sua fé , e ensinai-a ao'l outros. 

Os Peras, IJP.m como as outras nações, só a receberam 
muito tempo depois, e por isso são modernas, e não estão 
tão instruídas c.omo a França. 

Os seos proprio3 Padres sã.o apenas aprendizes dos ver-
dadeiros Padres, e não cumprem tão bem as coisas ensina-
das pelo grande l'upan, como estes o fazem. 

Supponbamo!3, ,ue ass im não srja. Não Le lembras, que 
os Padres dos Pe1·os tem escravos para servil-os? Os Padres, 
que estão comnosco não os tem. ' 

Não maodan\ aquelles cultivar a terra, não negociam, e 
nãn possuem riquezas?· Estes nada querem; desprésam tud o 
quanto póde trazer-l ilcs l'orLun a, e não cuidam das riquezas 
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do mundo. Aquell cs andam bem calçados e ves tidos, estes 
anelam quasi sempre descalços, como faziam os verdad ei ros 
Padres, e grand es Prophetas, que por graça ele Deos deixa-
ram impressos os signaes de seos pés descalços nos .roche-
dos, por onde caminharam, junto á Pot~~y. como tu e muitos 
dos teos viram, bem co mo eu, para dar uma prova do po-
der e graça, que receberam· de T~~pan . 

Com taes palavras mostrou-se o dito velbo convencido . e 
satisfeito, e declarou nunca mais fallar n'isto visto não ter, 
que respond er a seo Compad re Migan. 

Todos os Inclios abi presentes, amigos dedicados dos Fran-
cezes, ficaram sa ti sfeitissimos vendo o que disse Migan, e 
confessaram o seo desgosto e pezar ouvindo o velho Mom-
bM·é-Uaçú, . e a sua alegria quando ouviram a plena e irres-
pondivel resposta de Migan. 

Em quanto se passavam r.stas occorrencias em E~bssa~H~p, 

llcamos no forte de S. Luiz, onde tractamos dos negocias, 
que abi nos chamaram . 

O Sr. ele Rasilly e o Rvd. Padre Arsenio foram á ui11a 
ald eia chamada Tupy T·tbsson, onde receberam muito bom 
acolhimento do Prin cip a l~ Quatiare Uçú e de totios os habi-
tantes, mostrando-se todo.; contentes com o discurso feito 
pelo Sr. Des-Vau x na reunião geral, feita como de cos-
tume. 

Demoraram-se todos abi por tres ou quatro dias, depois 
regressaram ao Forte onde es tavamos cuidando el e tudo 
quanto era necessario á gloria de Deos e ao es tabelecimento 
da Colonia. · 

25 
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CAPITULO XXV 

De 1..n:n menino m.ü•nculosamenle irac~aclo pelo baptismo. 

Não cleiiejando Deos poupar a~ pro,as exlraordinarias de 
sua iofinila bondade para com este pO\'O a quem ja deo 
!.antas outras, quando lhe fez annuociar o conhecimento de 
sco sacraLi~sirno nome, permillin ainda quando se pa~sa...-am 
as coisas, referida no capitulo anlecedE'nte. qce um do~ Pa-
dres ele Junipamn rncontrass~' um menino, t!e quatro an· 
no:; de idad e, ja agonisante, no fim da vida e sem fallar por 
caBsa de um a grande e grave molestia. ja con~icterado morto 
por sua ~Jãe, qllf~ como tal muito o chorava. 

Perguntou-lhe o digno Paclre, si ella queria. que seo filho 
fosse bapti2arlo para alnr sua alma . Re~pondeo affirmati-
\'amente, e pedio até com instancia. 

1mmediatamente haplisou-o o Parire: e apenas findou-se 
este acLo ficou o menino perfeitamente bom, o que cansou 
muita admiração aos indígena,; e aos Franct>ze:::. e aoomen-
tou áquelles o desejo de serem haplisados. 

Eis o cffeito Cios acramentos: el!es tem o pode-r de dar 
·vida á alma, e lambem, quando Oeo- quer. -=aúde ao corpn. 

Tanto isto é vcrclacle1 que Con~tantino foi cmado da lepra 
!lo corpo e da alma por meio do antissimo ;::acramen o tlo 
baplismo. qu e recebeo . 
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.São os effeitos ex traorcl inarios da poderosa mão de Deos, 
·que tem Elle só o poder de os produzir gu.ando lhe apraz. 

Honra e gloria á Elle. 



CAPITULO XXVI 

Ernbaixado.s a: Tar.l'hyLapera I e Commã. 2 

. Vendo os Srs. Loco-tenentes-generaes, que estavam resol-
vidos os habitantes da Ilba do Maranhão a submetterem-se 
ao domínio e go"verno dos Francezes, tanto no espiritual 
como no temporal, mandaram .Migan em companhia de 
Pim hb'Lba, um dos Principaes índios, e de mais alguns ou·· 
tros de Maranhão á 'rapuytapera, que é terra firme defron te 
desta Ilha para indagar clelles, si era de sua vontade ap-
provar o que haviam tractaclo os habitant~s ela Ilha grande 
com os Francezes. 

Os habitantes de Tapuytapem extremamente satisfeitos 
. por tal consulta, deram a meJbor resposta, qu e é possível 
desejar-se. . 

É impossível pintar-se a amisacl e, que aos Francezes tinha 
Ser·,uéué, Principal deste lugar, e para· coagil-os mais a fi ca-
rem ahi, elle lhes disse haver por essas bandas bonit:1 pes- · 
ca1ia de perolas, e uma mina de oiro. 

Chegamos a accordo, que acabando-se o que havíamos 
começado sob tão bons auspícios, graças a Deos, e depois 

.1 Hoje cid ade d'Alcantara. 
2 Hpje villa de Guimarães. 
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rio nosso regresso á Frao~:a, Yiria para ahi \) Sr. de r-ezieux 
om 4 O France.ze- veriQcar essas noticias. 

:\"essa mesma occasião lembraram os inclios da llba do 
.laranbão aos referidos Srs. Loco-tt-ncntes,. que devia ir 
ig-ual embaixada a Commà, Lambem na terra firm e perto de 
T.apuytape1 a. 

Para tal fim foi mandado o 81·. Des- Vau:~ em companhia 
de Janudre-auaété, um ·dos Principaes da l!ha c muito 
amig,, do' Francezes, os qqaes foram muito bem acolhidos 
em Commã pelos seo~ habitante;; c particularmente por 
Caruata-Pim1b e Januaresio, seo irmão, abi grandes au-
thoridades por sco valor e proesas, que lambem re:Sponde-
ram satisfactoriamente . 

Acha\·am-se promptos para \lirem a ~Jaranhão prestar suas 
homeoagen , quando correo um·sursnrro de que abi Yinham 
o Tabajares (seo~ inimigos mortaes) de~cendo as margens 
do )learim ar·:·: de assaltai-os e guerreai-os . 

. \rmaram a :;eo mor!o todo' o índios de_se's lugare5, cor-
reram de todos os lados com alguns Francezes ao encont:·o 
dos assaltantes e apénas acharam uma canoa a margem do 
rio: -alnndo--e no bosques os que uella ,·inllam. 

Caruatapiran tinha Yindo de uma guerra ·anguino!enta, 
oçde demorou-se seis mezes, e da qual trouxe onze escra-
vos. de d_iversas oaçõe , pelo que fez em Col!l nui entrada 
"olemne, á moda da terra. 

Entre es::es e:>cra\'O' tinham trazido alguns moradores no 
rio .Amasonas que em certa epocba do anuo habita\·am com 
as mulheres Ama onas, tiuham-nos reser\'aào expressamente, 
em signal de ami.::ade, para oO'erecel-os ao ' 1<rancezes .. corno 
um meio facil de. tes se relacionarem linemente com elles, 
e · -~im ' C estabelecerem os Fraoceze:::. como tanto de::eja-
yam. na:S suas terras, e nas outras mais. 
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Trouxe como a[nostra algumas perolas, affirmando te r visto 
outras maiores, e tambem um a tinta carmisim muito bonita 
e excellente, e muito apreciada pelos negociantes Francezes 
quand o a conheceram por uma amostra, que levou o Sr. de 
Rasill y. · 





CAPITULO XXVII 

·Como ::;e I e éU1LrH'HrtJ 11a llha do l\1at·<u1h:tt) o s Btit.aud.n..rt.e 8 
de J:?rançn. 

Depois qu e o· lndios plantaram a Cruz, como symbolo crai-
Jiança eterna e Lrc ell es e Deos, e manifestaç:ão do seo de-
sejo de pertenc rem ao Cbrislianismo, fez-se-lhes entender 
que ainda havia alguma coisa a fazeJ' , pois era preci'o, afim 
ele obrigar os fr ncezes a não dcixalcos mais, co llocar pelo· 
mesmos meios a armas de Frqnça jnnl.o á Cruz sendo esta 
o signal el e hav rmos tom ado posse da terra em nom e de 
Jesus Cbris to, e qu cllas a prova e a recordaçãq da sobe-
rania do Rei el e rança, e o test.ern unbo, pelo consenso cl el-
les, da sua obe encia agora e 'empre á Sua MagesLacle 
Christianissima. 

Advertia-se-lhe fJUe pensa sem an t.es e muito e dec!dis-
sem entre si, por spaço el e um mez, si qu eriam ou não ser 
subdiLos ele Sua M ge.stade e sugeil.arem-sc ás . uas leis. 

Derramou-se es pensamento por Lodas as ald eias, e para 
esta ceremonia, c o elles concordassem, marcou-se o dia 
ele Todos os Santo primeiro de Novembro . 

. ia vespera t.la f ta acharam-~e no Forte de S. Luiz seis 
dos Principaes elo iz, a saber: Japy-aç1&, a ~laioral de toda 
a Ilha, Marcoia-Pm , MatampLw, Jan·ua1·e-a1baété, Cauiru. 

aes ·depois elo )faioral. 
26 
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.Vieram presenciar esta ceremonia em cop.1panhia de muiLos 
índios, homens, mulheres, e crianç~s. 

Chegando ahi, fizeram a sua reunião geral, assistida por 
todos os índios mais notaveis e velhos, pelo Sr. de Hasilly, 
e seos interpretes, para combin,arem c resolverem á res-
peito. 

Conforme a resolução tomada· unanimement na manhã 
seguinte (d ia de 'l'oclo~ os Santos) a companhia ~ranceza clís-
pers~ p~las aldeias, reunio-se, e armada, com J!onito garbo, 
e no melhor uniforme, que tinha, marchara ao som de 
cornetas e. tambores em companhia ele todos os Indios até 
á casa dos Srs. Loco-tenentes-generaes ele , ua Magestade 
para buscar o Esta~darte de França, que fo1· carregado pe-
los seos Principaes na ordem já mencionada. 

Seguiam na frente os tambores e cornetas dep?is a com-
.panhia franceza, bem fardada e em bôa orem, às seis In- , 
dios Principaes, vestidos com suas casacas ~ues com cruzes 
brancas adiante e atraz, carregando ás cosas o Estandarte 
de França, os Srs. ele Hasilly e de la H.av rcliere, Loco-te-
nentes-generaes pegando cada um as extr idades do dito 
Estandarte, lodos os Gentis-bomeus France es, e finalmente 
muitos índios de todas as aldeias visinbas. 

Caminhando assim em triumpho até o é ela Cruz, ahí 
·deitaram o Estandarte, e clepois ua exll ·tação feita pelo 

' . 
• Revel. Padre Ivo, o Sr. de la Ravarcliere 1irigio-lhef' a pa-

lavra por esta fórma: 
((Senhores.-Véde como os proprios l di os . fincam e Le 

EsLapdarte de França na sua terra, fazen -a assim posses-
s~o elo Rei, jurando todos viver e morre comnosco, como -
verclad_eiros subclitos e fieis servos· de Su MagestadE'. 

((O Sr. ele Rasi ll y, cuja fidelidade ning em .póde púl' em 
duvida, parte um destes dias para Franç , fará. conhecer a 
Sua ~agestade e á Loda a França a imp tancia clesLe acto, 
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e :;upplicatá mui humildemenle e em no::;so nome a satisfa-
Ção de !razer-nos, quando regressar, os nenessarios soccor-
ros para o com pleto es tabelecimento desta Colonia. 

c<Rogo a todos às homens de bem e corajosos, aqui pre-
sentes, que me auxiliem, durante esta ausencia, na susten-
tação da Colonia, tlcando- certos que me julgarei feliz mor-
rendo em sua justa e honrosa defeza.>> 

Ouviram-se logo vozes unisonas jurando fazer o mesmo, 
e promettendo, depois da ceremonia, irem todos assignar o 
escri pto, qu e se achará adiante. 

Depois disto dirigio-se o Sr. de Rasilly aos Inclios em 
t'raucez, que ia sendo Lrad usido palavra por palavra pelo 
Sr. Des-Vaux. 

c<Meos Arnigos.-Graças ao bom e expontaneo acolhimen-
to , que .nos tendes feito de ::;de a nossa chegada, e á erecção 
da Cruz de .fesus-Christo, filho de Deos, ja sabemos quanlo 
sois amigos dos l<'rancezes, e quam desejaes ser filhos de 
T~õpan pelo Sa nto Sacramento do baptismo. 

cdEra preciso para nos obrigar a nunca i:lbandonar-vos, e 
defender-vos sempre contra vossos inimigos, que nós e vós 
ptantassemcis es te Estandarte elo nosso .Rei ele lfrança, que 
aqui nos mandou ler com vosco para tomat· posse desta terra 
c sujeiLat·-vo::. ás ::;uas leis, como vós mesmos mandastes 
pedir. 

c<Antes deste dia , l.Jem si vos prevenio todas as conse-
quencias des~e acLo. 

c< Pensae ain da uma vez., antes de fincar esta insignia 
e estas arma~ , si desejaes, que o Rei de Irranç.a seja o 
Soberano, e si quereis obedecer a quem elle mandar go-
vernar-vos, porque depois de eu havet' aceitado em seo 
nom e esta terra, com qu e o presentea-stes, não poderá mais 
haYer arrependimento e nem retirar-se a palavra da da uma 
vez . 
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<<Esta offerta que fazeis de tão boa vontade, até hoje, 
obrigará o nosso grande Rei a nunca abandonar-vos. 

«Em quanto a mim, eis aqui, meos irmãos, e meos ami:.. 
gos, testemunhando a minha boa vontade para comvosco, e 
morrerão todos antes do que permitLir que si vos off'encla. 

c<Comtudo irei a França descrever melhor a vossa nação 
e os vossos bons desejos. ' 

«Quando regressar, virão commigo muitos Padres e Pro-
phetas para sustentar esta Cruz, e ínstruir-vos na nossa Re-
ligião, muitos ·Francezes para povoar e defender esta terra, 
fazendo uma só nação da minha e da vossa, que, mediante 
a graça de Deos e o nosso procedimento no gàverno, será 
grande e respeitada por todo o Mundo .,, 

Responderam os Indios muito alegres e contentes affir-
mando terem sempre tirlo vontade de se alliarem ao~ Fran-
cezes, de serem seos amigos, e ele jamais falLarem ao pro-
meLtido, entregando sua terra a elles para que de sua parte 
a ent1·egassem ao Rei, supplicanclo-lhe humildemente a bon-
dade ele aceitar a offerta, de lhe mandarem muitos Padres 
para instruil-os e baptisal-os, de sustentai-os e clefenclel-os 
contra seos inimigos, prometLendo elles viver e morrer sub-
ditos de Sua MagesLade CbrísLianissima, com a protecção 
da Santa _Cruz e das armas de França, e como te'stemunha 
(disseram elles) plantamos presentemente este Estandarte, 
onde estão suas proprias armas. 

No mesmo instante fincaram à Estandàrte e as armas de 
França, ao som de cornetas e de tambores, de n uitos tiros 
de peças e ele mosquetaria, em sigoal de alegria, de con-
tentamento, e de grandíssimo regosijo dos Francezes e de 
Lodos os Indios. 

Para que ninguem se admire deste acto, direi de passa-
gem, que a primeira coisa, que os Homanos tinbam por cos-
tume fazer, quando entravam n'uma tena, e conquistavam 
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uma cidade, era plantar immecliatamente seos Estandartes, 
no meio ela praça, e no lugar mais elevado para demonstrar, 
que cl'ahi ·em dianttr eram os seos senhores e possuidores. 

E quantas Nações praticam Q mesmo? Para destioguir-se 
umas de outras, tem sempre o cuidado de pintar suas ar-
mas ou alguma divisa particular nos seos Estandartes, e por 
isso vê-se na insígnia dos Romanos a Aguia e o Minotauro, 
na dos Assyrios a Pomba de Semiramis, na de Dario tres· 
fa lcões para dizer que elles pretendiam subjugar as tres par-
tes elo Mundo. 

Q,ual será a I).ação, que não tenha em seos Estandartes 
armas e divisas particulares, collocadas nos mais altos lu-
gares dos Reinos, elas Pro víncias, e elas Cidades para serem 
conhecidas e destinguiclas elas outras? Por isso · os Francezes 
com os lnclios e os Indios com os Francezes fincaram os Es-
tanclar~es da FranÇa no centro desta terra recentemente con-
quistada não por armas, e sim pela Cmz; não pela força, e 
sim por amor, que tão docemente obrigou os [ndios a se 
doarem, elles e sua terra, ao Rei da. França;· e depois de 
havererri plantado a Cruz como prova ele que desejavam ser 
fllhos de Deos, finca.ram tambem as armas e os Estandartes 
de França afim de saber-se, que entre todas as nações nosso 
Christianissimo Rei é deste paiz o soberano senhor e pos-
suidor pacifico, como ele direito é Rei ele França e de Na-
varra, e por todas as leis Rei elas Inclias, ou antes da França 
Equinoccial. 

Foi a Rainha Regente coroada por um novo diadema, como 
foi o grande Rei Salomão coroado por SJa Mãe no dia dos 
seos espon~aes, e Ela alegria do seo coração, isto é, no pri-
meiro anuo de seo reinaQo. 
_ Depois de Deos, t:al homa eleve-se á esta Rainha, porque 

foi Sua Magestade unicamente quem, depois da morte do 
, Rei Henrique o Grande, emprehencleo acç.ão tão heroica, 



1()0 

como se deixa vêr pelo Estandarte, com que honrou a ex-
pedição el e seos Loco-tenentes-generaes, onde estava um 
navio armado com todas as suas vellas, cabos e mais apres-
tos necessarios, Lendo na prôa a figura elo Christianissimo 
Rei Luiz XIII , em ponto natural, assentado e vestidõ com 
seos regios mantos, apresentando com a mão direita um 
ramo ele oliveira á Bainha Regente, sua Mãe, alli tambem 
em vulto natural, porem na pôpá, igualmente reves tida com 
seo maoLo real segurando com a· mão direita a canna rlo 
leme elo navio r1o quul se lia 

Tanti dux fmmina f'acti. 
O Estandarte era sC'meiaclo e enriquecido dr. grandes flo-

res de lyses el e oiro, que muito o embellesavam. Foi es te . 
mesmo, que os Indios fin caram com, muita alegria e sa Li 3fa-
ção, depois da Cruz, na Ilha do Maranhão. 



f CAPITULO XXVIII 

Leis l'und a m e n.Laes estabelecid as na I lb a d o Maranhão . 

Entre a Religião .e ' a Lei h a tão intima união, que urna 
não pode existir sem a outm. 

É tão verdadeira esta asserção, qus d'ella o Apostolo ti-
rou esta maxima geral.-Tmnslato sacenlotio, necesse est 
1.d et legis tnmslcttio fictt «m udando-se a Religião e o offi,r.io 
de sacerdotisa é necessario tambem mudar-se a Lei, conse-
quencia da intima união entre estas duas coisas; 

Desejando Deos dar principio ao conhecimento ela verda-
rleira Religião Catholica, Apostolica, Romana aos habitantes 
da Ilha do Maranhão e suas visinhanças, julgou-se necessario 
o es t;abelecimento elo leis fundamentaes para serem guarda-
elas inviolavelmente, e se fizeram as seguin tes: 

ccPor parte elo Hei 
~b'õ 1)M\\~~ 11~ \ll. ·~\JM~\\~, ~lV\l\1\\~\\'\l ~ 'S~\\\\l\'1' 11~ \1.~ \\tl.'\'lll.\'1\\~\'e, 

'il'l'l\\\C\%\l u.~ \\\1<;\\\'\j, t\1'1\\'11~'" C.l~'\'lu,\\~~\\'\l ~ 'Se\\n\l\' u\l ht\l \·\\~\.\ , 
~ I\~ 1\.\\\\~\.\~'õ, ~·I\JC.Mll.l1\l\' U\l \.\.\\,(') ~ '\1\JUC\'\l'õ\l ':1, ~\\\\\)\' 'N.\t\l\1\'1.\ u.~ 
\\.l\\'\11'\j , C.\1'\'ll\\\~\\'\l, ':1,~\\\\.\l\' \\.~ 'Sti.\\C'\j, l\MC\\l 1\~ \\.\l\.\.~., e \\e \:.'1:\l'õ-
\m\.,;, l:..\l\\'õ~\\\~\'1'\l I\~ ~<,; tl\QD, C ·~Mt\C'\~\M Q\J \\~\, 1..\JC\l-t~\\~\\\.e;,
\)e\\oe\'M<,; u~ 'S·\\\1 'hl.\1\)e<,;\,(l.(\C \\\1'õ h\11~\.\'õ Gcc\l1c\ÜM'õ. 

Havendo emprehend iclo 1 por graça de Oeos, u~n a colonia 
Franceza em .\laranbão e terras circ~mvizinhas, e procma-
do chamar os seos habitantes ao gremio do Christianismo, 
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conforme -as intenções do Rei de França, nosso Soberano 
Senl10r, e o poder que nos cl eo Sua'-Mages tacl e, mencionado 
nas ca rtas-patentes, que nos outorgou, e tambem sob a· au-
toridalle e bons desejos ela Raiulla Regente, nossa Soberana 
e Senhora, julgamos neceRsario e conveniente, antes de lan-
Çar algumas bases nes ta colonia, estabelecer Jeis santas e , 
apropriadas á um principio, o mai;; que nos fôr possível , 
tendo por maxima, que sem a JustiÇa de Dcn:: organisalla 
entre os homens, como si fosse sua propria lll1agem, não 
pode existir Repu blica (llguma. 

Reconbecçndo a graça, a bondade e a misericordia de 
Deos trawnclo-nos tão felizmente aqui a salvamento,_ come-
çaremos pf, la f> ordens relativas, principalmente, á sua honra 
e gloria . 

Ordenamos mui positiYamente que todas as pessoas, de 
qualquer condicção, que sejam, que respeitem, sirvam e 
honrem a Deos, observando seos santos mandamentos, pro-
testando nunca estimar, e nem. dar cargo algum senão aos 
que tiverem tão sJ.nta e recta intenção. ' 

Ordenamos., que S30 santo nome não seja jurado, sob pena 
de multa para os pobres ele França, arbitrada por nós em 
Conselho conforme a qualidade elas pessoas até a terceira 
vez, P. na quarta vez será punido Go rporalmente conl'orme a 
qualidade do blasphemaclor. 

Ordenamos a todas as pessoas, ele Locla e qualquer quali-
dade, que honrem e respeitem os Revds. Padres Capucl1i-
nhn-s enviados por Sua Magestacle para plantar entre os In-
elias a Religião Catholica, Apostolica, Romana, sob pena de 
iufringirem nossas ordens, ,e serem punidos conforme o caso 
e a offensa as suas pessoas. 

Ordenamo:; a !.Gelos em geral q11e não embaracem aos di-
tos' Capuchinhos uo exercício ela Religião·, da ~lissão e con-
versão das almas dos lndios, sob pena ele morte. 
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Depois ôe estabelecermos o que diz respeito principal-
mente á s·Im·ia ele Deos nos artigos supra mencionados, vamos 
determinar agora o que tem relação .com a honra .do nosso 
1\ei, que muito nos destinguio com a dignidade de seos Loco-
tenentes-generaes para representar aqui sua pessôa. 

Ordenamos e probibimos, que ninguem intente contra 
nossas pessoas nesta colonia, por . meio de parricídios, al-
tentados, traições, monopolios, discursos de proposito para 

·desgostar algumas pessoas, e outras coisas com o mesmo 
fim, sob pena de. serem considerados criminosos de lesa-
magestade, e como taes conclemnadqs á. morl.e sem espe-
rança, de remissão. · · 

Ordenamos e mui expressamente a todos que souberem 
de tão perniciosas intenções, e maus discursos, que nos .re-
velem immediatamente, sob pena de igual castigo. 

Como todos os membros ele um corpo não podem existir 
sem um chefe que os dirija, ordenamos que cumpram todos 
os seos deveres para comnosco, prestem-nos a obediencia e 
fidelidade, que nos devem segundo os desejos ôe Sua Ma-
gestade, empregando suas forças e vida ·em beneficio elo 
estabelecimento · desta colonia em t0das as occasiões, em-
prezas, e descubertas necessarias, que se apresentarem, sob 
pena de serem considerados fracos, e tractados conforme 
sua infidelidade e' desobeeliencia. 

Depois de estabelecido o que diz J'espeito à honra e ser-
viço do nosso Rei, representado em nossas pessoas, ao bem 
estar .e segurança desta colonia, ·vamos tractar ela conser-
vação elos seos habitantes, da da sociedade, paz, e amisade 
ele uns para com os outros, respeitando-se mutuamente 
conforme suas· condicções e qualidades, desculpando reci-
procamente as !fraquezas do proximo, como Deos manda, 
sob pena de serem considerados perlurbadores do socego 
publico. 
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Ordenamos, que a ordem relativa aos duellos; dada pelo 
invicto Monarcha, de feliz memoria, Henrique o Grand e, 
nosso Rei defunto, que Deos haja, seja restrictamente obser-
vada e obedecida em sua plenitude, jurando nós nunca fazer 
o contrario quaesquer que sejam as considerações, e nunca 
perdoar aos infractores, para o que prohibimos mui termi-
nantemente àos Principaes desta localidade, que nunca in-
tercedam a favor dos infractores, sob pena de incorrerem 
no nosso desagrado, e de passarem pelo vexame de umà 
negativa. 

Ordenamos, que o auctot· de qualquer assassinato ou ho-
micídio, não sendo em defesa propria e com provas bem 
claras, seja punido com a morte para exemplo. 

Ordenaf)los em ger!ll, que as pessoas convencidas de tes-. 
temunbas fal sas contra quem quer seja, serão punidas com 
o castigo, qua deveria so.trrer o accusado, conforme o crime. 

Ordenamos; que quem quer que fôr encontrado furtando, 
seja açoitado ao pé da forca pela pt~imeira vez á toque de 
corneta, servindo alem disto por um anno nas obras publi-
cas, e perdendo nesse tempo todos as dignidades, salari_os, 
e proveitos; pel\1 segunda ·vez será pendurado e estrangu-
lado. Sendo escravo domesticado será logo enforcado desde 
o primeiro furto. 

Depois de ter estabelecido o que diz . i·espeito á conserva-
ção da companhia, pelos costumes, sociedade entre elles, 
protecção de suas vidas, honra e garantias de seos bens, 
ordenamos, á bem dos Indios sou nossos cuidados para que 
cheguem por meios brandos á conhecer nossas leis divinas 
e humanas, que ninguef!l os espanque, injurie, nltrage, ou 
mate sob pena de soffrer o mesmo, que fizer. 

Ordenamos que se não Gommetta adulterio por amor ou 
violentamente com as mulheres dos Indios sob pena de 
morte, visto ser a ruinft ela alma do criminoso, e a desta 
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eolonia, ·infringindo o mesmo castigo a quem violentar as 
moças solteiras. 

Ordenamos e prohibimos a todos que não pratiquem. 
qualquer a c to de clesbonestídade com as filhas. dos Indios, 
sob pena, pela primeira: vez, de servir o delinquente como 
escravo na colonia por espaço de um mez, pela segunda de 
trazer ferros aos pés por dois mezes, e pela terceira vez ~ 

l.razidos a nossa presenra ma~darerrios infringir o castigo, 
que fôr justo. 

Prohibimos tambem todo e qualquer furto nas roças e 
n'outros objectos pertencentes aos lnclios sob as pen;J.s su-
pra-m·encionadas. 

E para que seja tudo isto firm e e valioso para sempre, e 
ninguem se chame â ignorancia; ordenamos qu e sejam es-
tas determinações lidas e publicadas á cada uma pessoa, e 
registradas .como leis fundam entaes e inviolaveis na secre-
t.aria geral deste Estado e Colonia para serem consultadas 
quando fôr necessario; em testemunho do que · assignamos 
as presentes ordenações com o nosso proprio punho, e se-
rão subscriptas por um dos nossos Conselheiros, secreta1:ios 
geraes no Forte de ·S. Luiz, em Maranhão, no dia de Todos 
os Santos, ! .0 de Novembro do anno da graça de 1612. 

Assignados . ...:.....Ravar·dieré.-RasiUy. 

S8guiam-se estas palavras. 

Pelos meoR Senhores, 
Abrahtio. · 

As presentes Leis e Ord enações supra· foram lidas e pu-
blicadas ele fórma, que ninguem se chame á ignorancia, no 
referido dia de Todos os Santos, 1. o de Novembro 1612, 
por mim Conselheiro, secretario e Chanceller geral deste 
Estado e Colonia, na presen~~a de todos os Francezes para 
esse fim reunidos junto ao Estandarte rle França fincado 
nesta ilha, e teJTa do Brazil , da qnal t.Qmaram posse, em 
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Jogar do Rei, os Srs. de la Ravardiere e Rasilly, seos Loco-
tenentes nesta terra, e receberam juramento de fedelidade 
por si e pelos Indios, 'prestados nas mãos dos ditos ~rs., de 
viverem e de morrerem em defesa deste Estandarte, etn 
b13neficio e conservação desta terra, no serviço , de Deos c 
de Sua Magestade. 

Depois de · publicadas, foram estas Ordenações registradas 
e guardadas no archivo geral deste Estado e Colonia para 
servire:ri, no futuro, de leis inviolaveis e fundamentaes, c 
a ellas se recorrer quando necessario fôr. 

Feita no Forte de São Luiz em Maranhão, no dia e anno 
supra meheionaclo. 

Assigmido.-Abmhão. 
Collecionàdo em o1·iginal no Mchivo geml deste Esta.do 

eWolonia Fmnceza no Bmzil, ctssignado po1· mim, Conse-
lhei?·o, sec1·eta1·io, e Anhivista geml da mesrna, no Fo1·te 
de S. Luiz, em Mamnlíão, no ultimo dia ele Novemb1·o de 
16'12. 

Abmhcio. 

I 



CAPITULO XXIX 

Petição apresentada pelos Francezes ao Sr. de Rasill y. 

Nós abaixo assignados confessamos ter, pot· mutuo e una- · 
nime accordo, pediuo desde a nossa chegada á pequena Ilha 
de Santa Anna em Maranhão, e ainda hoj e, ao Sr. ele Ra-
silly, Loco-tenente-general do .Rei no Brasil; ele regressar á 
·França, não como si fosse esta a primeira viagem para dar 
ç:onta aos nossos consocios elas despezas que adiantaram 
para os gastos com a equipagem, visto que nem todos es-
peraram proveito e r:em limitaram o despendio; e sim para 
que, no regresso do St·. de la Ravardiere, tambem Loco-
Lenente-general de Sua Magestacle á estas terras do ~razil , 

elle nos mande soccorros de Sacerdotes, de MilHares, de 
Artistas, de 111ercadorias e elo mais que fôr necessario 'á ma-

. nutenÇão da companhia Franceza, .devendo o referido Sr. de 
a Ravarcliere juntar tambem generos par.a agradar aos so-
cios concedendo ao dito Sr. de Hasilly plenos poderes para 
vendei-os, e com o ,seo producto serem pagos os Marinhei-
ros, os Officiaes elo navio e ela Colonia, generos, que lhe 
pedimos, de receber do Sr. ele Manoir para o gim deste 
paiz, afim de comprarem e el e negociarem tu elo quanto lhes· 
fôr preciso para o seo embarqué e regresso . 

Conüando em sua bondade e fid elidaclE·, ·e de ma[~ :.: atis-
feitos com a sua boa e prudente administração para com 
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todos, ainda mais lhe pedimos, que raça conhecer a Sua 
Magestade o relatorio desta viagem, e com ella interceda a 
nosso favor pela nossa conservação e sustentação n'esta 
terra, jurando rehaver todas as percas, damnos e interesses 
de quem disser ou escrever coisa alguma em França, qu e 
possa, se qum:, esfriar a boa vontade de Sua Magcstade e 
de seos subdltos para comno . .;co, tão santa e louvavel em-
presa, e retardar seo regnsso t.ão importante ás nossas 
vidas e bens, e á conservação deste paiz sob as ordens ele 

' Sua Magestade. 
Juramos pela nossa parte dar nossas vida:; e as dos nossos 

amigo.s para sustentar estas negociações, e dêf'endel-as tios 
que á ellas se oppoem, conservando-lhe, durante a sua au-
sencia, toda a fid·elidade e amisacle, frequencia na Igreja, 
que nos deixou para o estabelecimen to da Fé, boa inLelli-
gencia e união entre lodos, obecliencia e fid elidade ao Sr. 
de la Ravarclicre, seo companheiro, c bom !.ractamento ao<> 
lndios. 

Em testemunho ela verdade do que deix<lmos dito, ele 
commum accot·clo, franca, sincera, e exponw.meamenLe as-
signarnos a presente no Forte de S. Luiz na Ilha do Mara-
nhão, 1. 0 de Novembro de 16"12. 

Assignados-Rai/JaTdíeTe.-Pezíe·ux.--Feli~úe?·to de FJ•ri-
chancoa;l.t.- lsaaG ele Rasílly.-Claudio de Rasill.ij.-.~1estre 

-Ha?·divj,llie?·s._:_J)fm·ousieTe.-De la Barre.-Deschamps.-
De la Hctye.-Grandchct?nps.-Belleville .-·-·Debo·u?'clen.-P. 
Aube1·.-Du Plessis.-Billaut.-Les-F:tnlins.~Thomas dv 
Lest1·e.- N/ ezm·e.lJ.- T1.wquault.-'- H a.·usbocq.- ChazJ pe·ron. 
-Cha1·on. 

Assignaram em fi ele Novembro de I 612. 
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CAPITULO XXX 

De uma escrava d \3 Japy-açli encontrada em aduiterio. 

Depois de plantado em Maranhão o Estandarte de França, 
retiraram-se todos para as suas aldeias. 

Passados alguns dias foi Japy-aç~"", Pl'incipal da Ilha, con-
vidado para um Ccúún, ou festa, n'uma aldeia visinha da 
sua, e _quando estava em companhia de ou,tros muitos, seos 
filhos trouxera1p á sua presença uma de suas escravas bem 
preza e arrochada contando-lhe como fôra surprehendida em 
adulterio com um Indio, que fu gira. 

Japy-açú ja estava bebed·o com vinho de Cajú: então no 
tempo proprio, porem recordando-se do beneficio, que havia 
feito a esta mulher libertancloca, e sentindo muito a sua in-
gratidão e deslealdade, no primeiro ímpeto clisse;-E Yuca 
<< mate-se.>> 

Um .de seos filhos matou-a, muitos índios, e particular-
mente muitas velhas esquartejaram seo corpo, e dizem até 
ter mandado ás esconilidas um pedaço para a alclma· de 
Ca?·naupio. , 

Sciente Pim hb~ba, um dos mais valentes desta terra, do 
qus se passara, foi logo para o lugar elo assa ·sinato, onde 
mandou juntal; os pedaços d<r"corpo, e lançar nas mattas, re-
prehenclendo asperamente todos os qu r ~c mancham111 1·em. 
tal .crueldad e. 
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Não querendo Deos a continuação de tão abominaveis 

crueldades, ~ermittio que ellas chegassem ao nosso conhe-
cimellto . 

Rapida correo esta noticia, mormente entre os Inclios, 
que se mostraram afflictos receiando o desgosto dos Fran-, 
cezes, como de facto aconteceo a nós todos, especi'almente 
aos Srs. Loco-tenentes-generaes, qtranclo no Forte de S. Luiz 

· lhes contaram. 
Si eram zelosos em faz~r justiça, tinham tambem a no-

cessaria prudencia púa não excitar, e nem fazer coisa al-
guma desarrasoada no começo de ·um estabelecimento tão 
novo, e por isso mandaram buscar immecliatamente Janu-
ci'l'e Cbuaété e Pim hbca, arribas índios, bravos e muito ami-
gos dos Francezes, para ouvirem seo parecer .a respeito, e 
elles não menos respeitosos para com os · Francezes elo que 
estes· o foram para com elles rogaram aos ditos Srs., que 
não se offenrkssem com a -falta commetti<la por um parti-
cular, contra a vontade el e todos, jurando que ~em elle e 
nem os seos amigos fariam coisa alguma, que causasse pe-
sar aos Francezes, e embora fosse JazJy-açú grande persJ-
nagem por suas façanhas ele óutr'ora, não lbe . assistia por 
isso o dii·eito el e faltar á palavra dada aos Francezes á vista 
da amisade destes para com elle, e· com·o faltara á esses de-
veres, eram el e opinião que morresse para servir el e exem~ 
plo aos out ros , trazendo elles seos arcos e Oexas par'a ma-
Lai-o em sua presença, si n'isso concordassem. 

Agl·adou muito este pareéer aos chefes . 
Depois da deliberação geral ,o Sr. de Rasílly .chamou os 

interpretes, e acompimbaclo por 30 oü 40 Francezes e pelos 
• ditos Inclios foi á Junipamn. 

Foi tambem o R,vcl. Padre Arsenio para prestar os auxi-
lias ele seo sacerdocio no caso (le serem precisos. 
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Passando pela illayoba, foram á casa de Jacupa1·y que 
foi do mesmo parecer afim de ser punido Japy-açú. . 

Mandou o Sr . de Hasilly avisar os Principaes, e entre ou-
tros Su-açú e Itap~&C~&san, para comparecerem em casa de 
Pim Juua afim de respond erem ao que lhes fosse pergun-
tqdo,. porem chegaram muito tarde. 

Desde que pela manhã chegou o Sr. de Rasilly com a 
tropa á Junipamn , qu e o Sr. Des-Vaux por um lado e Mi-
gan por -outro não cessaram de apregoar aos Indios em alta 
voz (costume rla terra) a atrocidade de Japy-açú e a vinda 
·de Buruuichaue para punil-a. . 

Durante es le tempo puzeram->e as orden,; do Sr. de ~a

silly os índios mais 'notaveis reprovando todos tal crime. 
Com tudo Japy-açú não tomou providencia alguma para 

salvar-se, e recolheo-se a uma casinba, construída para o 
Paclrejunto' á Capella, e ahi sem o menor receio ficou com 
sua mulher e fill1os. 

Depois dos prégões para ahí se dirigia apressadamente o 
Sr. de Rasilly, e ao som dits cometas cercou a casa com os 
soldados. 

' 
~ntro u bruscamente com os interpretes, os clitos índios, 

e os mais · graduados da companhia, e encontrou o criminoso 
deitado n'uma 1'ecl-e , com muita gravidade, julgando todos 
tal reso lução digna de maravilhosa coragem . . 

.Jap,y-açú sem tremer e nem abalar-se comprimentou a 
seo modo o Sr. de Hasilly, di4endo-lhe em sua linguagem: 
E?"é Iupé? «Já chegaste 7,, · 

Respondeo encolerisado o Sr. de Hasilly:-<<Não se~hor; 

. quanto és mau !J, . 
Em seguida começou o Sr. Des-Vaux a mostrar-lhe a falta 

commettida com tal escandalo depois ele haver recebido tan-
tos obse'quios e favores dos Srs. Loco-tenentes-generaes, a 
quem devia clenun~iar o crime da escrava para ser punida, 

28 

·I 
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e nunca elle o_ fazer, o que só -_ era attribui{;ão dos chefe,: 
enviados pelo Rei de França para governai-os. 

Japy-açú respondeo por esta fórma: 
«Foram os chefes e Lú os matadores desta mulher e não 

eu, porque prevendo eu a violencia do vinho ele Cajú, tinha 
resolvido ir a Tabu.cun.& 1 construir uma canôa, e lá demo-
nu·-me em quanto durassem essas festas receiando nãq com-
metter algum desproposito, porem vós todos me fizestes dec 
morar nesCa Ilha p~ra plantar o Estandarte da França, o que 
feito , regressando para cá, ins~aram commigo para compa-
recer á uma reunião, onde bem esforços empreguei para 
não me achar. 

((Trouxeram-me essa mulher, que eu havia libertauo e 
tomadq 'para minha mull'er, e informaram-me haver sido 
encontrada em adulterio com um índio, infrmgindG assim a 
Lei do nosso paiz, e por isso mandei matal-a. 

1cDei esta ordem encolerisado e fóra do uso da razão por . 
causa do vinho, que eu ~inha bebido. 

crAlem disso, ouvi muitas vezes dizerem os Frap.ceze:; 
ser-lhes licito em s~a terra matar as mulheres quando em 
adulterio. )) 

Note-se o es'candalo d'esta doutrina má dos Francezes, 
dérramada entre esses pobres índios, -porque Deos não per-
mitte a um marido inatar sua mulher, por authoridade pro-
pria, e sem peccado mortal. Japy-açú reconheceo depois 
sua culpa. 

1cSei que fiz mal, continuou elle, porque eu devia levar 
o facto ao conhecimento dos chefes, e de!Jes esperar a pu~ 

nição. 
ccMais por esta falta desejam os chefes desautorisar-me do 

meo cargo de Principal e despir-me a farda que me clr>ram? 

1 Itapicmrt-rio .. 



ccA mim , que ha 30 annos uão Lenho feito outra co~sa 

senão sustentar os Francezes por aq ui , c com muit.a cora-
gem e eloquencia conter os Indios n'es ta Ilha afim de não 
abandonarem a terra, como por certo o fariam se ·cá não 
estivesse çu, com receio dos Pe1·os) 

<< Parece-me, que estas eonsiderações e os meos serviços 
em diversas batalhas são sulllci euLes para en ser perdoado , 
e se não pod~r ser tirem-me a: vida antes do que a honra , 
porque nunca rece~i affronta de pessoa alguma e antes 
quero morrer do que recebei- a. 

ccSi fôt; perdoado, ainf]a com mais exforço empregar-m e-
hei em serviço dos Francszes, e repararei a falta com met-
ticla. 

ccSi se receia qu e meo crime _acoroçue os índios a com· 
met.terem outros iguaes, desde ja prometto matar, se me 
_t'ur permittido, o qu e o pratica r él 'aqui em cliant.e.» 

Acabando de pron~;~nciar estas palavras voltou-se para 
Pim Juucb e lhe disse:-não tinhas precisão de trazer aqui 
tanta gente. 

Replicou-llw o ou tro:-sempre e . .;; ta rei ao lado elos Fran-
cezes contra qu em quer que seja, ou onde me queiram 
mandar. 

O Sr. Des-Vaux e 1\'ligan disseram ao Sr. cle Rasil ly pare-
cerem-lhe dignas de consideração as razões de Japy-açú, 
mas que se sujeitavam á sua decisão. 

Sahiram todos ela casa pai·a melhor conferenciarem e de-
cedirem á respeito das razões apresentadas por Japy-açu 
errl sua defesa . 

· Ouvindo os Principaes abi presentes, julgou-se se rem per-
doados Japy-aç~b e seo Filho por mui valiosas razões, mas 
para elle melhor apreciar o perdão, decidia-se que elle o 
implorasse elo Padre, afim ele dever-lhe esse obsequio , e fa-
zer-se sobresahir mais o merecimento do mesmo Padre. 

· I 
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Japy-aç1b pedio com instancia ao Padre, que do Sr. de 
Rasilly obtivesse tal graça, o que elle fez e conseguia, em, 
presença dos Francezes e elos Indios. 

Com inclisivel contentamento Jctpy-açu; bem como sua 
tramilia, ahi em grande susto, recebeo o perdão. 

Feito isto, retirou-se o Sr. de Rasilly, e mandou o Sr. 
Des-Vaux á Ca1·naupio para reprehender a Ma1·coia-Pem 
por ter trazido para a sua casa alguns pedaços do corpo 
desta mulher, e como castigo tirãram-d'ahi os Francezes os 
Srs. de Saunay e Cbavagnes, seos hospedes, o que é para 
elles grande atfronta, e foram mandados pa~a U?"áJ~imn . em· 
companhia dos Principaes desse lugar, vindos d'abi por or-
dem do Sr. de Rasilly cont1:a Japy-açu. 

Eis o facto mais notavel da nossa viagem até o presente. 
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CAPITULO XXXI 

D escripção da Ilha do JS!Iaranhão. 4 

Antes ele fallarmos dos costumes dos povos do Maranhão 
e süas circumvizinhanças creio, que devo fazer em primeiro 
lugar a descrípção da dita Ilha, mormente quando nem a 
mencionam os geographos, que escreveram sobre o Brazíl, 
e apenas tractam de um rio .com esse nome, o qua1 não se 
encontra em todo o paiz, a , não tomarem elles a enseada 
ou babia do Maranhão por esse rio, ou por alguns outros, 
que n'ella desembocam. ' 

Não ha razão, pois cada l'io tem o seo nome proprio como 
diremos ainda, e . alem disso com tal nome não conhecem 
os Indios rio algum na sua terra, e sim uma Ilha, a que 
chamam-Ilha Grande do Maranhão-para. differenç.al-a de 
outras pequenas, que exis tem por ;J.hi algures . 

. Tem esta bahia mais de 25 legoas de largura de ponta a 
ponta, e umas· 25 ele eliametro: está situada proxima ao 
centro elo Cabo das Tartarugas, e· na fóz do g1·ande rio das 
Amazonas, dis.Lantes estes pontos um do out1:o algumas 225 
legoas da costa elo mar. 

1 Vide esta e outras indicacõcs no nosso Dicciona-rio H?:st(JTico 
e Geogmphico do 111amnhão: 
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No prí'ocipio ria fóz desl.a grand e bahia pa ra Este, pro-
xima ao Cabo das Arvores Seccas, encontra-se ,uma pequena 
com duas ou tres legoas de circumferencia, chamada pelos 
Francezes-Ilha:;inha, e depois que al1í cl1 egamos e a aben-
çoamos, demos-lhe o nome de--/lho, de So,nta. Anha, como 
já disse. 

:'la distancia de ·12 legllas da Ilha de Santa Anna, ha ou-
tra ·cbamada- !lha Gmnde elo Ll1amnhcio, lendo bem 45 
legoas ele cir_cumferencía. Está a 2 '1/2 gràus flr. elevação 
da linha equinoccial do lado do polo ant.arctico. 

Desembocam nes ta bahia tres bonitos rios, que vem por 
terras firm e:: até a fre nte da dita Ilha grande, que é cercada 
de mar por espaço de 5 ou 6 legoas por um lado, e 2 ou 3 
por outro, e em outros lugares mais ou menos. 

O primeiro rio elo lado ele Este chama-se J]!funim, tendo 
meio quàrto el e legoa ele largura, e sua foz na distancia el e 
40 a 50 legoas de sua nascente. 

O segundo, 'que es tá no centro, chama-se . Taln~G'I-Wt~, 
tendo na sua foz meia legoa, e ele curso -100 a 500 le-
goas. 

O terceiro, a Oeste, abaixo elos antecedentes, chama-
se iJifianr te n~ na sua foz G a 7 legoas de largura, e sua 
nascente no Tropico lie Capl'icornio, caminhand o muil os ou-
tros em sentido parallelo a es te até a Maranhão. 

lla · o?trn rio chamado ilfamc11,, que se confunde no 
Pinaré, e este se mistura . com o tio Miary na distancia 
ele 70 a 80 legoas acima da sua fóz: mais acima ha ou-
tro cham ado Uaic1-~p, ·t que vem dos rnattos lançar-se no 
Alia1·y. 

ms a razão de ser muiLo volumoso o rio !1Iiq,1·y e mui 
rapiclo na sua foz, corno acon tec~ na foz do Tab"!'cunb, que 

1 Gra:jahu-rio. 
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é metad e, senão mais, es treita do que a elo Mia1·y, tendo 
dois rochedos ahi , que o fazem mais es treiLo do que é real-
mente em outros lugares, pelo _que é alü muito viol ento .o 
!luxo e o refluxo do mar. 

Tudo isto concorre para fort.alecer muito a Ill1a Grand e do 
Maranhão, alem dos bancos, e recifes· semeiados por todos 
os lados, e especialmente na fóz da bahia, os quaes a fazem 
inacessível não só aos que não são bons Pilotos, ou não ad-
queriram experiencia elo canal pela pratica de muitas vi-
agem;, mas tambem a .tornam ele impossível entrada, a me-
nos que não sejam os navegantes soccorridos pela inLelli-
gencia dos moradores do interior dessa mesma bahia. 

Esta Ilha é a chave de todo o paiz, porque tem mais de 
400 legoas de costa, e por ellas não se pócl e chegar á teJTa 
firm e, e nem ás nações, que a habitam. 

Alem do Calio elas Ta?·ta?·ugas até ao das a,q··uoq·es seccas, 
todo esse espaço ~ form ado dfl bancos e recifes, qu e entram 
pelo mar á dentro algumas . vezes 4 á 5 legoas, e até a 6, 
7, 8 e :lO legoas, de maneira que ninguem pód e aproxi-
mar~se de terra nem embarcado; nem á nado, e nem a pé. 

São tambem areias, bancos e recifes o que existe entre 
os dois Cabos da bahia des ta Ilha, e se não houver grande 
experienci a das duas unicas passagens, ahi existentes, não 
ha homem por mais des timido, qu e seja, que se atreva a 
passar por esse lugar. 

Tudo isto concorre para mais exaltar a coragem dos Ma-
ranhenses, pois vendo-se em lugar d ~ tanta segurança, ·r 
por tanto mais .fortes, fazen} guerra aos outros, se m que nin-
guem se atreva a atac~l-o s . 

Por outro lado cl escl e o Cabo de Tapu.1Jtapem, proximo 
ao Maranhão, até o rfo el as Amason as , ha tantas Ilhas ao 
longo ela costa., que é impossível p01: abi chegar-se, á terra 
fi rme. alem de estarem carregadas de certas arYores cba-
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rnadas Mang1.bes, que de seos galhos deitam muitos renovos 
ou 9lhos, os quaes se estendem para baixo, tocam a terra . e 
criam raizes, dnnde se formam outras arvores, que fazem 
igual curso. . 

.A criação e crescimento destas arvores fazem com que se 
entrelacem muito umas nas outras, bem como suas rai~es 

tambem, de fórma que se póde .dizer haver em todas estas 
Ilhas uma só arvore · e uma só raiz. 

Quando não h ou v esse outra coisa mais, bastava só isto 
p~ra torn.al-a inacessível , e só vendo é-que ~e póde ima-
ginar . . 

Nin'guem .Pócle atravessar estas trincheiras, collocaclas por 
Deos e pela natu.resa ao redor deste paiz, menos o espírito · 
·unico, que póde pass:tr e penetrar todas as coisas sem ser 
embaraçado por corpo algum, ou então algum passara, que 
pócle voando passar por · cima. ' 
. O ingresso ainda é mais dificil nas Ilhas pequenas, e de-
baixo elos mangues, -pois abi só· existem corôas e areias mo-
vediças, e n'ellas fica-se cuberto até a ·cintura ou até o alto 
da cabeç'a, e uma vez enterrado n'ellas não ha poder algum 
capaz de saffar o sujeito de taes coroas. . 

A maré on o reflexo do mar cobre todos os dias, duas 
vezes, todas estas coroas e areias, e passa por cima elas 
raizes elos mangues, erguidos alem da superficie da terra 
em muitos lugares como se fossem muralhas altas. 

Se alguem pt·etencler ent rar d'este paiz, e quizer ir para 
a terra firme, convem entrar primeiro na Ilha grand e elo 

1 
Maranhão, chave e entrada do . paiz, porque d'ahi pó el e . ir 
em canôas ou cascos até a fóz dos rios no fundo ela bahia, 
depois ganhar a terra firme, c seguir para oode lhe aprou-
ver. 

Para chegar a Illla graricle, só · existem duas entradas, 
urna entre o Cabo das urvo1·es S(Jccas, e a llhazinha el e 
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Santa Anna, a qual emh?ra muito conhecida qos na\'egan-
les, nem todos se atrevem a guiar um navio, e nem os pro-
prios Pilotos, ainda os maifl experientes, o fazem com cer-
tesa on pleno conhecimento. 

Vi marinheiros muitos vemos, ja depors de terem feito 9 
ou 1 O viagens, tremerem ·15 ·dias antes ela viagem, a qua 
só póde chegar até á Ilha de Santa Anna, onde ficam os 
navios, e d'ahi se vae á !ll~a gmnde em pequenas embar-
cações. 

Por outro lado podem entrar navios de 1:000 á 1:200 
toneladas e chegar até ao pé do Forte da !lhcb gmncle, p<L 
rem ainda o caminho não é muito conhecido, e é bem difficil. 

Ja se vê, que é tolice o p e n~ar expeiJir-se os Francezes 
destes lugares, quando n'elles beíl) estabt!lecidos, e querer 
razer ácreditar isto, alem de procurar rebaixar assim a co-
ragem d'elles, e exaltar muito o valor e valentia dos con-
trarios, é pura ma lícia, senão temeridade, a menos que. não 
se seja c~go. 

Os que viram a posição desta 'ni:ra, .e que por ex pericn-
cia propria conl:recem a clifficuldacle de suaJ entradas não 
partilham tal pcns'amento, g'erado sem duvida u'a lgum es-
pírito tímido. ' 





CAPITULO XXXII 

Das aldeias existenLes na I lha do iVI<!ranhão, e os :nomes 
dos s e u s Princ ipaes. 

Desejaria para saLisl'ação rlo leitor, apól:i a clescripção da 
Ilha gmnde do Maranhão, descrevêr to9as as aldeias n'ella 
exisl:entes, com os nomes de todos os Principaes, e a sig-
nificação delles. 

J~ para notar-se em pdmeiro lugar, que as suas ald eias 
não são como a.s nossas , e muito menos como cidades bem 
fldi[icadas, cercadas de trincheiras, de baluartes e de fossos, 
onde se encont.ram belJas casas, ricos edificios , soberbos 
palacios e caste llos invencíveis. 

Suas aldeias, a que chamão Oc ou Taue em sua lingua-
gem, não passão de quairo casas, feitas de pau.s grossos, 
ou de estacas, cubertas de cima até abaixo de folhas da 
palm eira chamada Pindo, (Pindoba) que se encontra em 
grande abnndancia nos bosques e llorestas, e bem dispos-
tas, ou arranjadas na casa, resistem muito á chuva. 

'fem estas casas 26 a 30 pés de largura, e 200, 300, 400 , 
ou 500 de cumprimento~ conforme o numero ele se u'> habi-
lante:o. 

São arrumad::ts em forma de claust.ro, isto é. em quadra-
do como a Praça Heal el e Pariz, havendo no meio uma pra-
ça, granel e e bonita·, 
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As quatro casas assim dispostas, com a praça no centro, 
formão uma al(leia, e como estas, umas maiores e outras 
menores, existem 27 em toda a Ilha elo Maranhão. 

Não comprehendo neste numero Ó Forte de S. Luiz n'uma 
bonita praça na ponta ele um, rochedo inacessi\'el, batido 
constanLtlmente pelo mar, e de que ja fallei no capitulo X, 
pois somente quero mencionar as aldeias, que encontramos 
na nossa chegada á Ilha g1:ande. 

Está a primeira aldeia na ponta ele terra visinha ao lugar 
de desembarque na Jtha gmncle, vindo da Jthazinha de 
Sant'Anna: chama-se Timbohu, nome significativo ela raiz 
ele uma certa arvore cbamacla E~&~uJ, que serve para em-
briagar peixes. 

'I'em esta aldeia dois Principaes_::UiinMJw-Uaçu, nome 
' da arvore e elos ramos, com que fazem os crivos para pas-
sar ou peneirar a farinha. Cbama-se o, outro Siiu,ç~t a kan 
<<cabeca ele corç<).. » 

Chama-se íJ segunda aldeia !la-pa1·y, isto é, <<tapada, cur-
ral, ou cambôa ile peixe,» porque ahi existem doi s oq tres 
bons curraes destes . Tem tambem dois Principaes, um cha-
rua.clo Metcwa7Jua, isto é, <<pedra branca)), que costumão a 
Lrazr.r embutida no beiço. É um bom lndio, muito amigo dos 
'Prancezes, que .de ordinario o cbamão pelo nome de caran-
gueijo. Chama-se o segundo-:..!lt&ati-?u <<milho negro.» 

A terceira aldeia é a Cai'1WU]Jio, nome clerivaclo da ar-
vore Ca1·na~&. Tem dois Principaes, chama-se o primeiro 

· Mcwcoia-Pe1·o, nome derivado da casca de um fmcto amar-
goso chamado .Mo1·goyaüe, e o segundo Anu1·ur;uay, que sig-
nilica «Cauda ele Arara,>> passara vermelho, misturado com 
outras cOres. 

Cbama-se a quarta E1wyne <<agua vellla, ou agua J.urva.>> 
'l'ambem te m Lloi ~ Principaes, U1Jm-Uass~&pinirri passara 
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grande e caçador, eo l'ei!;ado de diversas cores, e o outro 
Jenywusu , nom e de certa ave. 

A quinta aldeia é ltaendc6U·e «largo de · pedra.>> Chama-
se o Principal-lla,y,qnoh-moncleuue, <clugar onde se apanhão 
pedras azues. » • Chama-se a sex La-AmçHy-leulw, i:::Lo· é, o bonito p,assa-
ro que Lem Lal nome. O Principal tem o ngme ele Ta.mano, 
isto é, «Pedra morta.,, 
~ Chama-se a sepLi ma Pinclol!wtbe, em vez ele Pinclo, que 

são as fol has das Palmeira.;;, com que cobrem suas casas. • 
Os SeLlS habitantes estão agora com os de Car·ntbpio, tendo 
por Principal Jl1argo.z;a Pe1·o, que ' significa a casca amargosa 
de um fructo com tal nome. 

A oitava ald eia chamada l!cbtimúup «raiz de Timbó. » Cha-
ma-se o seu Principal lf.~? ·a.pouitan <<Brazil»: é nm granue 
guerreiro, muito amigo dos Francezes. Esta ald eia é visinha 
elo h0~ipamn. 

A nova aldeia, a maior e mais saliente ele todas, chama-
se JunipMàn, que ·significa Genipcf1_JO amargo, fru cto mui 
amargo quando não está maduro. Chama-se seo Principal 
Japy-l!cbçu, ou simplesmente Japy-c6Çtb, isto é, um passa-
rinho mosqueado _de varias cores, um dos mais raros e mais 
bonitos da IncHa. 

8 o pt;imeiro e o maior BoHwichát~é, náo só desta aldeia, 
mas tampem ele toda a ltl~c6 gmnde: Alen:; deste, ainda ahi 
existem. quatro Principaes a saber. Jctcoupen, que significa 
Fai~ão; Tc~tá-ctçv, «Fogo grande'': Tecu,a'l ·e,-l!btbih «maré de 
sangue»: Pacqucwab13hu «barriga de uma paca cbeia d·agua.» 

Cbarna-se a clecirna ToToiépéep, isto é, «Calçado.,, Ha .dois 
Principaes nésta lll1a, um chamado Pem-Y1bUC6 «braço de 
peixe)) e outro Auctpc6am, isto é, «homem t[U L' não sabe 
atrave:3sar. '' 

. I 
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.\ undecima chama-se Jan~•a ram <<cão fedorento». Tem 
dois Principaes, um chamado Ur·uútlrMvpan rrCorvo incba-
clo,» e out1·o Tayc·wh•, . nome derivado el e um passarinho. 

A duoclecima é conhecida por Uampimn «cova verme-
lha. >> . Tem 'por Principal [/;c~;Jn•c%snn , ífLW signiflca grilh el.a 
ou feno com fJLl tl se prendem o;; pés. 

Chama-se a decima terceira Co1;ieup, i:;Lo é <~ um a calJ;_t· 
ça, que serve de prato.>> '!'em dois Principaes, um chamado 
Jh~;tin «missanga brauca,JJ e o outro, ~eo irmão, Ol.t:~m-ua.çu, 

que signHica o olho de um passaro gr'ancl e. 
A clecima-quartu chama-se Eussa~&ctp, islo é, «lugar onde 

se come carangueijo:;.>> ~ uma ela;; maiores alclejas da IJlJ a, 
e onde ha quatro Pl'incipars. Chama-se o primeiro Ta.t1~; -a.ç·u 

« Tai!U gTancle» o segundo umas vezes Coras-a0u, <<Pescoço 
curnp•iclo», c out.ras Jfa7W?'!J·etç·u, nome !irado el e um gran-

. de passara branco, o terceiro Tayctçu «O javali ,>> o quarl.o 
T&pyy?·e-rJv.i I" «COX<t clr, vaca.>> 

A cl ecima quinta chama-.:>e Ma.·rawna pisip, nome deri-
Yaclo da ave grande Maracan:1. Tem tre:> principaes, sendo 
o primei ro Tere·re «nome>>, o segund o Ai~LnL- Uap;. «papa-
g-a io. grand e>>, o tercei 1·o Uam-aub~Lyh «passaru azu l. >> 

Chamam-se: · 
:\ decima sexl a Tape!'Wf'U aldeia grand e e ve lh a. c o 

:;eo Principal é (JtLatiall·e Uç~• «carta ou letra grande.,, 
.\ clecima seLi ma To1'0u.pe «a beberagem.>> '!'em doi,; 

Principaes, um chamado UiTetp;ipJJe1Lp «arco · chato, )) e n 
outro Cm·a.·nata-uá?·e «Comeclor ele Ca,rcL·uatct.» 

A decima oitava Aketeuw~ «praça ele peixe.J> I~ seo Prin-
cipal 'f1vpy-açu, nome derivado ela cinta. em que: presa ao 
pescoço, trazem se os fllllos. · 

A rl ecima nona Camn,a.vUte «Palmeira,>> c o seo Principal 
Boyy rccobrazinha. >> 

• I 
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A vígessima [MúnJe, (os llranceze:; chamam-na Y~ú·ret) 

ccpernas finas,>; e o seo Principal Canua-açu «tinctura. >l 
A vigessima primeira Eucatu ccagoa boa ,>> e o seo Prin-

cipal Janua1·e-auaéte, ccünça feroz, ou o Cão grand e,» bom 
inclio e muito amigo elos Francezes. 

A vigessima segunda Jeuireé, a pequena, e os seos Prin-
cipaes são Ca.nua-miry cctinctura pequena,>> e Eu·uai1.~an

tin ccfructo picante.>> 
A vigessima terceira Ur_y-Uaçue1.bpe, cclugar onde existem 

Jlfcwhomns,» que são peixes assim cl1amados, e o seo Prin-. 
cipal Ambua-aç1.t·, nome derivado de uma especie de baga, 

. que tem um pé de comprimento. 
A vigessima quarta il1ayue ou Maioba ccnome de certas fo-

h·as de arvores muito compridas e largas.» Tem dois Princi-
paes, um Jac·upa?"in, ccFaisão aclunco,» e o outro Ja1.bantin 
ccCachorro branco.» 

A vigessima quinta PacuTy-euue ccarvore de Bac·wry, e 
o seo Principal Taiapua.n ccraiz grossa.>> 

A vigessima sexta E1.bapaT ccagoa torcida,» e o seo Prin-
cipal Tokay-açu ccgalinheiro grande.» 

A vigessima l'le tima Jl1eu?·ot·t[-Mbue ccCacete ou a arvore da 
Palmeira,» e o seo Principal Com·on?·o·n-aç·tb ccgrando rou-
cador.» 

Eis as principaes aldeias de índios nesta Ilha. Contão al-
gumas 200 a 300 habitantes, e outras 500 a õOO, ora mais 
ora menos, e em toda a Ilha existem 10:000 a t 0:200 al-
mas. 

J . 





CAPITULO XXXIII 

Aldei us JWÚ1 Cipc""s d e T apuyLaperu. 

Taptt_ij tapera é outra residencia de índios na terra firm e 
proxima a Ilha· grant.le do Maranhão, elo lado de Oeste, facil-
mente vista rio Forte de S. Lu iz, e clelle separada por tres 
ot quatro legoas de mar . 

Não é Ilha como o Maranhão, e sim continente em Lerra 
firm e, porq ue nem sempre é cercada por agoa. Do lado do 

_ )1aranbão ó batida constantemente por mar, e 1~or ell e cer-
cada nas agoas grandes, mas quando estas desapparecern , 
fic.a só o mar no lado ja dito, e o resto é terra firme u 
areia que se passa a pé enchuto. 

O principio desta terra forma o cabo ga bahia elo Mara-
nhão, elo lado de Oes te, conllecido pelo nome ele Cct0o de 
Taznb.1JtC11pem, e vai continuando, como praia e costa, até o 
fundo ela dita bahia em direcção á Ml:lranbão. 

TaJJtbytap e-m não é tão forte como o Maranhão , porem, 
mais agradavel, rico, e fcrtil. 

Por ahi existem 15 a 20 aldeias: vou mencionar as me-
lhores e mais celebres com os nomes elos Principaes ou 
Chefes e suas signilicações. 

Chamam-se assim: 
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A primeira e a mais notavel Tapuytapem, e este nom e, 
que estende-se a toda a Província, signHica a antiga morada 
dos Taptâas ou Cabel los-compridos Tem dois Chefes ktt-
attion «rnillw negro,» ·e Cay-açu c<rn ~caco ou macaca gran-
de.» 

A segunda Se1·y-ieu cccarangueijo cbato,>> que é uma es-
pecie de carangueijo qo mar. Trm dois Principaes Amme~t 
cccarangueijo pequ eno,» e Ui1-ci-eubucu <<arvore comprida.» 

A terceira JMM~I-pa-eupé «Geni[!apo.» 'l'em dois Princi-
paes Uim-eubucu «arvore· comprida,» e Suc~çu-Cae «Viado 
assado.» 

A quarta . Mett?·eutieu1Jé «Palmeira,» ·e o seo ·Principal 
Catúin ague «metade vinho.» 

A quinta Caagui1·e «sombra ele arvores,» e os seos Prin-
cipaes Seruéué, <<nome derivado ele um passaro, que carre-
ga seo fill1o pelo ar,» e Anattion «milho negro.» 

A sexta Pinclotutte, «largo ' elas Pindovas,>> e o seo Prin-
cipal R~tTonbetttte <<arvore de espinhos.» 

A setima A1·ueupe cdargo elos sapos,» e o seo Principal 
U.1J1·ayue Açu 1cpassaro velho.» 

A oitava TaJmy .. tiningtte <<Cabello ,co mpriclo e secco,» e o 
seo Principal Jtc~-ongttct, <<pilão ele ped ra.» 

A nona EtcgctTe lé qttytyatte <<lugar onrle se arrastam as 
canoas,» e o seo Pl'incipal Uytin ccfariuba branca.» 

A llecima Orobtttin-ettguatte «l ugar onde o Co rvo vae be-
ber,» c seo Principal · Çunç1t-Ccbe «Viaclo assado.» 

É maior que o das aldeias elo Maranhão o numet:o dos ha-
bitantes destas . 



CAPITULO XXXIV 

-' 

Alem de l'ápuyLap era, para Oeste ha um rio chamado 
Comm.à. 

As terras adjace11Les ou visinhas são muito boas, e buni-
Las, ferLeis c abundantes muiLu mais elo que a:; ela !lha gm n-
c(.e do Manmhüo. 

Alli existe uma malóca de lndios da· Ote::l PJ a :\a ~:ão dos 
da Jlhct g·rancte e de Tapuytapera, e a l t ~lll de,;; la 111 ais uma::; 
15 ou 20 alcl cias, · cujos u·ornes e seo;; Prin cip :a: ~ ;;ào os se-
gl:lintes. 

Cbamão-:;e : 
.\. primeiril , e a principal ald eia Com mu, que é ' tamhem 

nom e do rio e ela terra, e que ~ignifica «lugar para pescar 
peixe, » e o seu Principal !taoc -? , ~ iry ((casinha el e pedra. » 

A segunda lwu&~t·c·ua ·l·e (( toca de cão >> e o ~e u Principal 
.lfayc!Hba?·e, (rnome derivad o de uma arvore. 

A terceira Ta16a-piap rr alcl cia c;;cu nclida,n e o seu Princi-
pal Cau a1·e (rbebeclor rl e vinhos,)) 

A quarta CO'l6Y l e1tp rr Cabaca preparada)) . ·c o Se l,l Prin-
cipal lngamb·tW r(cautor azul» . 

A quinta A·r-wypé rrlago, n, c os se u~ Principaes Tc~mand-tbay 

cr Eiepbanl,8>> , e ./ura·e'lbiCHbaç·u rcpaus gr;mrles de um I.Jo-
)'et.e.>l 

,. 
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A sex ta Taeucbio ccF ructa negra>>, c o seu Print.:ipal Ham-
capu ccsom de um a trombel.a.)) 

A septima Pac·u?'ipanmn ccFoll!as el e Bacury,)) e o seu 
Principal Cayaeuue, norue derivado de uma arvore assim 
chamada. 

A oitava AtbGiYMb'Ue ccArvore aqoatica,>> e o seu Prtncipal 
T'ibCO??W ua.ç'ib, nom e de um fructa .. 

A nona Maeccvn ccfrente de al;;·uma coisa,)) e o se u Prin-
cipal Uympm·-açu ccarco grande.>> 

A decima Ctb? 'en'l!aeta ccrio elos Cureman:;, entrada elo rio 
Commc"Z, e o seo Principal Bahu?·eapa?' cccopo tortO.>> 

A uncle.cima Ycbp?JMbtbe ccarvore do passaro>>, e o se u Pt1in-
cipal Ui'mrucmtin ccarvore branca.>> 

'l'rdas es tas aldeias são mais povoadas, que a:; da Hll" 
grand e do Maranhão, e todas alliadas c amigas elos lndios de 
'l'qpuyt~pera e da dita Ilha grande, como se fossem um a só 
Nação, e unid as para guerrearem as suas inimigas. 

Desde Commct ·até Ccbyt~, proximo ao rio gran el e do Pc~ rci,, 

a Oeste, na distancia ele 80 leguas ou mais do Maranhão, 
e,·istem ainda moüas ald eias de Imlios TLbpinambcis, que 
11abitão na terra firm e junto as margens ele 1·ios e das costas 
do nu~?'. 

; ca.yeté 1 é tambem residencia lle T'Lb)JÍ'nc~mbds, e por ahi 
exis tem algumas 20 oo 24 aldeias, mui povoada . 

Dizem existir, alem elo rio t.las Amazona~, muitas aldeias 
ele Int.lios da mesma Nação dos ela Ilha grande, de Tap'iby-
ta;pem e de Comml't, faltando a mesma lingua, vivendo da 
mesma maneira, negocianuo com os Francezes, de qu em 
são amigos e alliaclos como acontece em Maranhão, c n'ou-
L\·os lugar~s babitados por seus semelhantes. 

1 Cayetc. Iloje .Bragan~·a. 
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São as outras terras babitaclas ora por Ta1J·t•yas, ora por 
Tcbbajcwes, T'rememlJés, 1 Pacaja1·es, ho?·a.1n•piaTes, cl' Uya-
nans, cl'Amctoys, por OL' tras tribus errantes e diversas na-
ções, que morào n'cssas te l'l'us, mui to agratlaveis pela sua 
temperatu ra, _bondade, bell eza, como se verá ad iante. 

Teremembés. Estes indignas são de raça differente da dos 
Tupis. 

Haqitavam as pra1as do Norte desde a foz do Jaguaribe ou 
Nlossoró até o Gmupy, menos a se rra de lb iapaba e a lha gran-
de do Maranhão, de que se apossaralll os Ti!pinambás. 

Pensam alguns auclorcs, que ellcs habit~,·am tambem o terri-
torio do Ceará até o Camucy ou até a 7Jonta do _ii-fucw·ipe e a 
fóz do Jaguaribe c i\iossoró . · 

Eram haheis nadadores. 
Todr1s estas denom inações pertcncinm a tribus de índios, que 

fugiran) do Sul buscando evita r a pcrseguiçao elos colonisacleres . 
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CAPITULO XXXV 

Tempera tura tio B r az11 , e p a rtic ularme nte tlo M a ranhão. 

Embora o sol faça seo giro diario, ordinariamente em 2+ ho-
ras, comtudo movendo-se continuamente em roda do Zodiaco, 
elle varia seu giro, seo Oriente, e seu Occielente, tornando-
se irregular, ora para um lado ora para outro, ora para bai- . 
xo ora para · cima, umas vezes alem ela linha para o Polo 
antarctico, outras vezes debaixo ela linha, e depois para o 
nosso Polo Arctico, (1emorando-se perfeitamente entre seus 
imit.es namraes dos dois Tropicos, s,em nunca ultrapassai-os . 

Sempre pensarão os Pbysicos e Naturalistas, que a tem-
peratura ou a má constituição das i•egiões forma os seus di-
versos aspectos, e que são clilferentes os cl imas conforme a 
diversidade das partes celestes mais ou menos remotas da 
passagem elo Sol. 

Elles Lambem dividirão a csphera elementar em tantp.s par-
tes quantas os Ast.ronomos dividirão a cele;; Lr, corresponcl en-
do cada uma das partes cl'aquella á temperatura de cada 
uma das p~rtes el 'esta. 

Não tem os Ceos temperatura alguma, visto serem corpos 
simpl es, e por tanto sem qualidades elementares, mais de-
baixo do ponto dy vista ele cada uma destas partes celestés, 
é a Região temperada ou não , r.' assim se lhe attribuem taes 
qualidades . 
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r\xisLem pois- cinco regiõ.cs di ve rsas na e;;phera elemrn·-
tar, bem como lla cinco partes na espl1era ce les te, diviclid ac: 
por quatrà principaes circulas parall elos , isto 6, pelos dois 
Tropicos, pelo· dois circul0s polares, ent re os quaes cad a 
um a das ditas partes, el a larg11ra el e uma cinta, abraça essa 
esph era, pelo qu e os astrunomos as c:hamão Zonas, qu e qu er 
dizer <<cintas ou cinturas», assim co m8 os Geographos cha-
mão as cinco part.es da terra «Piagas» , usando in cl iiTerente-
mente ela palavra Zona, tanto para cad a uma das ditas par-
Lrs da terra, como para as do Ceo. 

De~ tas ciuco zoDas ha duas temperadas: as prim eiras são 
deseJe os cl ois círcul os polares até os dois Lropi caes, c mis-
turarlas el E' cá lor e de frio. 

· T empM"iem dedit mixta cum (1'ígo1 ·e flamma. 
As outras não são temperad as ou pelo fri o exce!'sivo, como 

a zona au sl.ral on septentri onal, 
Nix tenet alta. cl1,.as, 

ou pelo excessivo · calor el o Sol, como aco nLRcc na zona Lor-
rida . . . . .. . ...... . . . .. .. . .. . . ... . . .. . . . . . C01'?'USCO. 

Sempe1· sole n~bens, et to?Ticla semper ab iyne est. 
Como o calo r é provenieDLe elos raios elo So l, segue-sr 

I ' 

que tanLo maior é o calor, qn anto mais violenta é a rew~ r-

beração, e que es ta é tanto mais viole nta, qu anLo são prr-
pendicnlares os raios elo Sol, v i ~lo se r nE'ste caso maior a 
reverberi;lção. 

São estas as causas ele baverern nas duas zonas pnlarr.> 
sempre !'rio intenso, gelo e De ve perp eLna menLe, tempo tris-
te e obscuro r nenhum calor porque os raios elo Sol sendo 
parall elos á sup erncie destas d UclS regiõ0s, não pode haver 
reve rberação algum a, como ha nas duas w nas temp eradas, 
ond e os raios solares dardejão ao menos obliquamente, f' 

são l.anto mais qu entes quan to mais ,prox i mo~ elos doi,.; Tru-
p i co~, e em linha 1·ecta c!es iP olho do Universo. 



Ora n sol passeia continuamente entre a zona tórrida des-
de um Tt,opico até outro, como si fosse sua morada eterna 
r: sen magn ífico Palacio, Ll 'atli 0lba seits subdiLos directa-
mente e de frente, sendo seos raios perpendiculares e or-
thogonos, e a revel·beração em c.heio, por isso eleve ser 
grande e até excessivo o calor , como sempre p:>nsaram, t' 

nind~ boje pensam muitos au.ctorcs not.aveis, çlizendo 
Non est habüabilis cestu, 

,;enclo insupporLavcl o calor, ~ó com muita difficulrlade ahi 
se pode habita r. · 

Mas, por mercê ele Deos, vimos o contrario na Jllui do 
Ma·ranhão, e terras adja:ccnles ao Brasi l, debaixo da zona 
tórrida c dois graus e meio, pouco mais ou menos. distantes 
da linha equ iuoccial do lado de Capricornio. 

Na verdade o sol abi passando duas vezes pelo seo r.enith, 
o calor seria insupporlavel, si não .fosse pela incompre-
lwnsivel Providencia de Deos temperada por meios mui ma-
ravilhosos. 

Si a boa temperatma de uma Região ou clima só depen-
de da pureza e moderação do ar, não julgo (talvez algt~ e m 
pense ser paradosn) lugar mais temperado e delicioso do 
que este. 

Em primeiro lugar não pode desejar-se ar mais puro e 
mais sereno_ do que o que ahí reina ordinariamente. 

Os elementos são por natureza puros e limpos, c si se 
corrompem, não é este facto devido á elles, e sim a quqes-
qoor accidentes, provenientes ue causas es tranhas. 

O que é porem, que pode eansar mais a alteração, impu-
reza ou corrupção do ar, do que a cont.rariedade de suas 
quatro primeiras qualidades: fl'io , calor, aeccura e !Jumidade 
r a mistura ele divessos meteóros, ou as exhalações, más rl c 
corpos infeccionados ? 
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Livre esta terra de Lodos os excessos destas primeiras 
qualidades, o frio sempre Cf: Lá temperado com o calor, e a 
~eccura sempr6 tem a c01wenienLe humidacle. 

Nunca abi se vê saraiva e nem os feios nevoeiros, qu e 
aqui se ob ' ervam, e nem tereis necessidade de tapar as 
ventas por causa de alguma infecção. 

Nunca ahi vereis soprat· . tantas especies el e ventos, nem 
, grand es tempestades e borrascas, que confundem os ele-
mentos, escurecem o Ceo, e parecem pelo seo ribombo que-
rer arrancar montanhas e derrubar rochedos. 

Não ha neve, nem tempestades e nem furacões, raras 
vezes trovões, e somente muitos durante a estação inver-
nos a .. 

' Com a:s ventanias apparecem muitas vezes, á tarde e a 
noire, relampagos, embora esteja o tempo sereno, e como 
o ar é puro e temperado não se podem formar nuvens es-
pessas, e por isso aos relarnpagos não acompanham raios e 
nem trovões . 

Mui tas vezes vemos aqui extraord in a rias impressões no 
" ar, anuunciadoras dé grandes tempestades; a terra fica cheia 

ou cuberta de vapores fétidos, e ele exhalações pútridas, que 
se desprendem do seo seio, e espall1am-se abu~1dantemente 
no ar, que assim fica alterado e corrompido, dando causa a 
formação d tantas qualidades ele meteóros, e por isso (como 
observam os Physico3) tem choyido ratos, rans, vermes, lã, 
sangue, leite, e outras coisas horri v eis. 

Donde vem, pergunto eu, Lodos es tes prodígios na aL-
mosphera sinão da grand e impuresa da terra e do ar? ' Ora 
isto tudo não se vê no Brazil, e nem se pócle .formar visto 
o ardor elo Sol não permittir grand es aggJomerações de va-
pores e de exhalações, como acontece em toda a zona tór-
rida, morment.e estand o o Braz1! bem debaixo el o Sol, porque 
são t.odas ellas consummiclas pelo calor, ahi constante, e qu e 



t'az o ar mais puro e sereno, como aqui vemos nos mais 
IJ ellos dias ele Estio. 

Quando o Sol deixa Guiné á E'ste para vir ao Brazil a 
Oeste, vence a grande travessia de mar entre esses dois 
paizes, donde bebe vapores puros e limpos, que o t.empe- · 
ram admiravelmen.Le, e por isso e 'o Brazi l tanto mais sam 
e temperado quanto GLiiné é doentia e cheia rle vapores 
impuros . 

Ao contrario o Sol _girando do Oriente para o Occidente 
atravessa muitas terras, pela maior-parte seccas e arenosas, 
passa a Africa, que abrange toda a Arabia feliz, a Barbaria 
,e Guiné, em sua maioria babiLação ordinaria de animaes fe-
rozes, e de serpentes venenosas. 

Proxima está a Ethiopia sem mares e sem rios, onde é 
insuportavel o calor do Sol; abi grand e massa de perigosos 
vaporP-s está contida entre o ardor do Sol e a maior rever-
beração de seos raios, que ca bem perpendirularmente sobre 
esta terra secca e arenosa, corrompendo e infeccionando ele 
Lal sorte o ar, que Lurna es le paiz muito intemperado e do-
entio, sujeito á muitas mole$tias pestilenciaes e contagiosas, 
tanto qu e os que navegam' pelo mar proximo· ás costas ele 
Guioó são sujeitos a ella, e são quasi sempre vi Limas como 
ja disse . 

No Brazil não ha animaes ferozes, e nem serpentes veoP-
nosas, para infeccionar a terra e corromper o ar, formando 
vapores maus e perigosas exbalações. 

Ahi não são venenoso,· os Crocodilos, as Serpente~, as 
Cobras, os Sapos, etc. etc., e at.é serYem ele bom alimento 
ro mo direi t1epoi~ . 1 

Tudo isto rlemonstra a grande puresa e temperatura do 
ar, em primeiro lugar por não :Oe r con om pi rlo por cau_sas 

1 ~ÜO l' \' Crcla rie . !la muita ex;lgeraçâo, OU deU~S(' grande r 
innivel mud ança na nnturesa destes an imae!'. 
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externas, e em segundo lugar, po rque abi a maior parte 
dos animaes, aqui existentes, não tem veneno . 
~m segundo lugar, aiem de ser mui to puro o ar neste 

paiz, é tamb P.m muito moderado, ja pela fre~cura do mar, 
qu e o cerca, reforçada por boas fontes, regatos e rios, tão 
grand es, qu e chegam a te r ~ 0 0 , 800 e mil legoas de curso, 
e 6, 10, 20, 30, 40, 60, e 80 legoas ele largura em muil.os 
lugares, regand o a terra ele um e outro lado, refresc.anclo os 
animaes, moderand o o ar por seos vapores puroc, e suavi-
sando muito o ardor do Sol ·durante o dia. 

Alem disto, como o Sol se deita quasi semp re em arígulo 
rccto, ou um pouco oblíquo, como si fosse recLa a sua cs-
phera, nunca ahi se observam crepusculos nem á tarde e 
nem pela m'lnhã, porque eahind o o Sol de cima do vos3o 
horisonte como se cabisse n'u m precipicio, apparece logo 
noite profu nda . 

Occul tando-se o Sol na profundidad e el a te rra, acl1a-se 
muito longe e corno que em lugar opposto a es.te p'aiz in-
teiramente encuberto e occulto, no meio rl a so1nbra e ela 
expessa e tenebrosa capacidad e da grande massa do globo 
ten es.!re, não podend o aproximar-se desse hemispherio um 
só dos seos raios. 

A frescura ela noite, dos rios, e dos regatos gira no ar 
entre- os vapores pelo sol espalhados ahi dÚ rantc o dia e 
ainda após seo Occaso, e Jogo qu e ell es sentem a frescura 
tanto ela noite como do mar, de seos rios e regatos, con-
clen3am-se tanto mais depressa quanto são mais su bLí.~ , e si 
transformam immecl iatamente em abund antes e frescos or-
valhos, que regam e refrescam tocla essa região, tornando 
as noites bellas e serenas, agradaveis e deliciosas o quanto 
é possível desejar-se. 

Quando levanta-se o Sol, estes orvalh os assirn l'r·escos, c 
toda essa rPgião modificada por es ta fó nna , conco rrem muito 
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para mócl erar c suavisar a .. re,:erl.Jerações e ard ores do Sol. 
Alem disto a Providencia Divina, que tudo dispõe com su-

avid ad.e c doçura modifica por meios engenhosos os ardores 
do Sol em todo es te paiz . 

Caminhando o Sol elo Tropico de Capricornio para o ele 
Canccr rnaoda adiante el e si chU\'aS, qu e principiam seis se-
manas, pouco mais ou menos, antes delle achar-se na linha 
ve rtical, . e continuam por dois rnezes e meio depois de ha-
ver passado pelo Zenilh. 

Vê-se, qu e duram estas chuvas por quatro a quatro me-
zes e meio, rrgancl o abundantemente, e com intervallos o 
ar e a terra, modificando maravi lh osamente o ar e os ardo-
res elo Sol, e fecundando muito a terra. 

Na ll h~ elo Maranhão o suas ci rcumvisinbanças principiam 
estas chuvas proxirno ao mez el e Fevereiro, .~ duram até o 
fim el e Maio ou meiados el e Junho. 

Quando o Sol desce do Tropico Lle Cancet· ao el e Capricor-
nio ~ucce d e o co ntrario. 

Elle anima os ventos, cl1amados ú·riza,s, á encrespar a 
superficie do mar, sempre encapellado durante a epoclla dos 
veutos , O!ô quaes principiam a soprar com o Sol, ou quando 
começa o calor, das 7 ás 8 l1oras ela man hã, e como o Sol 
vae subindo pa1·a o meridlanno, vão os ventos Lambem cres 
ccnclo proporcionalmente, de fó rma que quando elle clwg~ 
rro meio dia, e qu e o calor é intemo, os vrntos são muito 
mais J'ortcs, e mais violentos rio qu e qu ando o Sol se apro-
xi ma el o Zeni th. 

Dcmi nuem tambem os ventos a mHiicl a, qu e o ~o i ausen~ 

ta-se do Zenitb. e do meio :l ia, e logo qu e chega an Occaso, 
ce~sarn de Lodo. 

Ex istem por ahi guarda-sóes e lequ es, colloc<utl;..; ad mira-
velmente por Oeo:; afim de garantir o il omem da in il:nprrie 
dos ares. 

• 
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Tanto isto é certo,. que o~ raios do Sol ahi não r nnegrc-
cem tanto o homem como acontece na Ethiopia e n'oulro~ 
lugares id enticos na linba cquinoccial , e· sim muito menos do 
que em muitas regiões da zona temperada, onde não é o 
ardor t.lo Sol modificado ou suavisado por tantos refriget·an-
tes, como a-contece no Brazil. 

Si virclc:; o~ hab.itanLes drste paiz amulataclos, ou ele cor 
rJe azeitona, não crecles provi!-. isto dos ardores do Sol, e 
sim dos artilicios por el les empr'egados para obterem esta 
eôr tão desejada, como ctepóis explicarei mais miouciosa-
menLe. 

Si os vento~, alem de moctiUcarem o excellsivo calor, tem 
a propriedade comm urn de alterar o ar, ou de moder.a!-o 
conforme _suas qualidade8, não pode deixar de .~e r a Região 
'do Maranhão, e :;ua~ circumvisinhanças, constantemente mui-
Lo moderada, mormente rr. inantlo ahi somente o vento E'stu . 
ou Orienta!. ' I) mais puro e mai's temperado de todos. 

O vento do Norte ou SepLentrional é frio e sefco, porem 
em excesso. 

O vento do Sul ou ~leridional, ao coutrario; é muito quen-
te e hurnido. 

O vento ele E'sLe ou Orientai é secco e quente com mode-
ração, e muito mais puro e temperado do Qlll! o ele Ot:~~le ou 
do Occidente, frio e humido. 

Eis os quatro ventos principaes de qu t: dependem os ou-· 
t.ros collacteraes. 

Quando nocivos e predominantes ern qualquer H.egião, 
mudam, alteram, corrompem, ou temperam o ar, (muito su~
cep!.ivel tl e todas estas impressões) por meio de suas más 
qualiclacles, tornando-o ora frio , ora quente, depois sreco e 
logo humido, algumas vezes claro, e outras nevoado, ja 
sccco, ja chuvoso, e soffrem tal incoust.ancia sem cleLrimenlo 
de nos~a saude ! 
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.E·re. non ce·rto co?po-ra lcmg~w?· hctbe/ .. 
Não se conhece no · Brasil o muito vento Septentrional secco 

e frio, nem Meridional pútrido, doentio e extremamente ma-
lefico, nem os Occidentaes frios e hum idos. 

Não ~e observa alguma alteração , corrupção, ou rn(\u tem-
po occasionâda por ventos mal cfico~, pt•is apenas reina quase 
sempre o vénLo do Oriente, moderando o calor elo dia, agi-
tando O ar para nao ser COITOI1lflidO por meio de grande 
repouso, e Lambem por suas qualidades pui'ificando-o e tem-
perando-o. 

Creio, que perguntarà. alguem porque o Sol, vindo do Ca-
pricornio, produz ordinariamente chuvas, e ao contrario, ca-
minhando de Cancer, origina ventos? 

Para responder a primeira pergunta , convem notar, que 
o mar cérca quase toda a parte occiclental, e que el'eDe o 
Sol attrahe grandes vapores, quando no Tropico de Capricor-
nio por meio de seus i·aios, que cahem perpendicularmente 
sobre o mar, com tanto mais força· e ardor quanto mais està 
em seu perigeo, isto é, no lugar mais proximo ao centro elo 
Universo. 

1'anto mais puro e simples são estes vapores, quau[o mais 
espessos c condensados,· quer pelo seu fim intrínseco ou na-
tural, quer pelo gTande frescor Clas noites ou do ar, ou ela· 
presença do Capricornio, sempre frio e secco, e' d'abi a ori-
gem e a continuação elas chuvas bes~e paiz, logo que re-
gressa o Sol do Capricornio, passa por Aquarius, quente e 
húmido, e por Piseis, humido e frio, ambos signos chuvosos. 

Difficilmente responde-se á segunda pergunta, por ser b~m 
sabida a cau sa dos ventos. 

Sí é cer to, como clisem os Astrologo:;, qnr· alguns Plane-
tas excitam os ventos nos lugares onde dominalll, lwm'.pode 
o Sol,. regress'anclo elo signo de Cancet·,. levantar e~~ t·~ Yen-
tos temperadps alli por essas regiões do Brasil. 
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Algun:S Aslrologos atlribuem a .Jupiter o vento do Norte, á 
~!arte o do Sul, á Lua os do Oestr. conforme sua:> diversas 
qualidades, e corno os ventos do Oriente se parecem com o 
Sol em seccura e calor temperado, clk's o atlribuem ao Sol, 
c por isso o cbamam --S?.tbsolanus-vento Solar. 

Não vemgs o Sol attrahir a · si algumas flores, como seja a 
assemone, e a flor do Sol, que entre todas tc'm a proprie-
dade natural de voltar-se para elle? O mesmo acontr.ee a 
este vento so l<tr ou do Sol, quando volta dD signo ele Cancer. 

Regressando do lado da terra, quando se ergue sobre Ll 

Brasil , aquece o solo hurneclecido pelo orvalho puro e lim-
po da noit~, cujas exlla laçõe:;; "quente;,:, scccas e temperadas 
attrahe, não podendo t'ormar outro vent.o sinão o do OrieuLt, 
tarnbmn quente, secco r. temperado. 

Eis a razão ele não haVC!' outro vento no Brasil. 
O ar, áquem do Trnpico ele Ganem·, não é Lão subt.íl como 

o d'alem on k o Sol corn e r.~a seo giro, e por isso o vento 
so lar aehautlu 1> caminho mais rarefeito e franco pelo ardor 
elo Sol, dirige-sA por ahi c segue elo Orient e ao Occideute 
sempre acompanhando-i> . 

Ven,l1t·S enim (i!:, ubi est agitando percit1bS eMir. 
· Sempre sul.Jindo cada vez mais, quando o Sol clwga ao 

meio dia, attrabe e amontoa muitas exhalações, e como nân 
podt~ attrahil-as quamlo no occaso, não appai·ecL: nessa oc- . 
r,a;; iã.o vento al gum. 

Pode ainrla Ôxpender-;;e al guma~ razões oaturaú, porem 
não são tão provaveis, e em quanto a mim não pre ci~o ck 
outra, em apoio do que deixo dito, sínão a Provirlencia Di-
vina, Q·1~i p1·odtbcit ventos ele thescLuris· su,is. ( P~alm. 134.) 

8 bem verdade que esses vontos Orientaes se formam não 
só no Brasil, mas Lambem em todos os lugares da linha eq ui . 
noccial, a que muitos at.tribucm a causa e a origem ele todas 
as qualidacl8S moclif!cacloras da temperatura do ar. 
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Comtudo não são puros e ·teroperaclos pelas razões ja dí-
t.as, como acontece no Brazil. 

Por outro lado estando este Paiz proximo á linha equinoc-
cial , partecipa, como às outras da zona tórrida : rla influen-
cia elas qualidades sin g-ulares e admira\"eis p.oslas por Deos 
no meio deste rnun .:lo. 

Ahi achareis, como em e~rlas pattes, riquezas e commo-
diclad es, c n'outras não-encontrareis, como aqui , esses coúl-
rnodos e frescura , pod t~ nrlo rliier-se , que pela pureza e tem-
peratura elo ar, que ha no Bra~il, não existe debaixo elo Ceo 
paiz mais lJello, .mais sarn o mais temperado a não ser o Pa-
raíso terreste, collocaclo por muitos sob a linha cquinoc-
ciai no Ed en por cansa el o sua LempePalura. 

Por tud o ist.o mui naturalm ente distingo a zona tórrida 
em duas partes, uma in temperacla por causa elo ardor do 
Sol , e outra mui temperada, visto ser o Brasil , part e da zona 
tóni tla, o paiz mais ~; aucl a vel e temp erado de Locl b~ . 

Achareis no Mun do, até nas duas zonas que chamamos 
temperadas, mais lJolla R'egião a não se r a l<'ran{~a ? 

Si e.xarninaes bem o decurso do amll\ ach areis quatro 
eslaçõe3, bem confusas. 

Elscnlllei um a co mo a mt:l hor, por utn _mez ou ~ma sc t1l a-
na , e 11essc espaço notat·ei:< perpetua inconstancia de tempo. 

No Brasil, c espr:cialiTlente em Maráhllão e suas eircumvi-
sinhaçças nbse rva r•3i:> sempre a me::; ma tempenüura c ames-
ma tls tação. 

Nu inverno a.. te rra aquii é csteril , mas la é ::;empre fecun-
da o procluctora . 

. \qui no in vemo a terra oü'crcce aspecto triste, hervas 
mortas ou seccas, arvores se lll folhas, c tudo emlim fanado. 
No Brasil é constante a ve rdura, e a terra mostra plantas 
bonitas , e ilores rliversas e rara~. 

õ2 
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Emfim no Brasil ha primavera eterna , acompanhada pelo 
ou'tomno, e constantemente pelo es tio. 

Com tal temperatura, em todas as es tações e mezes do 
anno, as arvores tem folhas, flores e fructos esp all~ ando no 
ar suave aroma, e fazendo seus campos. 

Cmceis halant:es (to?·ib~•s ho?·ti. 
Aqui não sentis em todas as estações novas, differeotes' 

moles tias pela diversid ade e íncoostan cia do 'l'empo? 
No Brasil , porem, gozaes sempre de boa rlisposição, por-

que 
· Temper·ie cmli, co•ljYtbSq'lbfl1 an'Í?nus q·w; j'lwa.t~b?' . 

Vivem ahi os lwmens longos ano os. A propria terra e os 
aoirnaes, as aguas e o. peixes, o ar e os pas::;aros, as pl an-
tas, os .fructos e a~ fio1·es são cli fferentes dos da França pela 
temperatura do Paiz. 

Lá não sereis cl ebil , pesado, e so mnolento, como aqui du-
rante os grand es calores el o Estio. Ao contrario sereis agil, 
folgasão e bem disposto. Aqui o grande calor vos tirará a 
vontade de comer, e lá l.ereis sempre grande apetite. 

Não será por falta· de viveres, aqui em abun dancia, m(ls 
Já são excellen tes, e jLmto isto á temperatura elo ar, e á boa 
disposição do corpo, tereis a diges tão sempre boa por causa 
do clima da terra. 



'CAPITULO XXXIII 

•Da fert1liclade e bondade da lllla üo 1\-luntnb ~io , c oturo:c lu::rarc>s 
~·isinbos no Br'lsi l. 

.\ fertilidade segue 0 a~umpanha ele tal forma a tempera- · 
tUt'a a ponto de não poder um paíz ser Lom ciu m_au sem 
quL~ ella seja temperada ou não . 

Originando-se Lodos os corpos de sementes occulLas dos 
e l e mentos~ nio ha um ~6 que po t· si mesmo possa produzir 
alguma cousa. . 

B necessario misturar todos os elementos, e por meio des-
ta operação tornam-se tanto mais fecundos quan!.o mais pro-

. xirnos es tão das primeiras qualidad es c inftueneiados pelo 
aspecto favoravel dos Ccos. 

As partes Septen Lrioo aes e austrae:; são menos ferLeis, 
por estarem longe do olho do Mundo, e da boa temperatura 
do ar pelo frio excessí v o, ahi reinanLt'. · 

Embora a Etbiopia e a Arabia es tejam sob a região do SoL 
não é habitada a sua maior parte pe:o excessivo ca lor ahi 
reinante. 

Mostra-nos a Úperieucia, que neste paiz (a mais bella por-
ção da zona temperàda) no inverno não tem o ar passaras. 
u mar peixes, a terra 6 infecunda, e fria, as arvores es tão 
despid as, e os corpos são mais ou meno~ cncommodados por 
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mil formas ja peLo frio rigoroso, e j.t pelo mau tempo: tudo 
em fim no Estio murcha pela v.ioJencia do calor. 

Em cada anoo quantas moles'~ias novas, e desconhecida~; 
pelos Meclic,o3 mais experientes, qu antos contagias,· quanta:; 
estirilidatles ela terra, quantas faltas elo que é preciso, qu<m-
ta fome, quantos emGm originados pela fi.!:l l.a Je horn tempo, 
ou pela diven;iclarlc elas estações? 

Quantos inclividtlOS não mudam de ar e r.le terra para evi-
tar mol estia , e procurar a saucle? 

O ar não é tão ulil on nocivo, como a l! e:bida e a comida 
conforme suas qualida~l es boas ou más. 

Na primavera o~ elemenlos tornam-se fe rtl~is pela tempe-
ralma elas primeiras qualid-ades sob o novo olhar elo Ceo, 
os passaras se alegram e se mulliplicam, bem como os outro:; 
animaes, ao ar mais floce e a9Tadavel os peix_es recobram 
seu antigo vigor nos rio ::; e no mar, a terra se aquece, se 
fecunda, cyrodur. muitas hcrvas, plantas e fructo~, e os cor-
pos hum<.tn o~, mais ageis e alegres renovam eu sangue, suas 
forças e saude por meio ela tempera tura do ar. 

Tudo isto não é bàstante pal'll, á prima faci r, provar qual 
a bondade c a f('diliclade <la lllm du Marauhão c outros lu-
gares 'vUnhss no Brasil, visto ser este paiz tanto mais Lem-
peraclo quanto mais longe de todos os excessos, conforme 
:ii. dissemos no capitulo precedente? 

Si a bondac!c ele um paiz equivale á sua temperatura, 
posso hSSe \'Orar ser e~>lc um elos mais temperados do Mnndo, 
melhor e mais fecnndo, que pode achar-se debaixo elo Ceo. 

Impossível é enumerar-se quantas ospecies de passaras ba 
ne::;ta Região, , e cada especic é composta de innumeraveí: 
volateis: o ar muito doce c agrarlavel está constantem"nle 
cheio delle::;, e ah i muito se multiplicam: o paiz u as arvores 
e:; tão sempre cober tos d'esse::; animaes. 
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Apezar de tudo isto nós não temos uma só dessas espe-
cies, e todas são diversas em bellesa e bondade. 

Ahi acllarei~ muitos passaros bravios, granclés e peque-
nos que se ama::JS<lm 'O,ll domesticam Jogo· qoe são apanhados. 

Ahi tereis muHos passaros e aves don~esticacl as, e tam-
ber:n muitas o utra~ rapaces de varias qual idad es, algumas 
tão terríveis e vai en les, como perigosas e feias. · 

8mbnr(l tenhámos por· cá muitas qualidades de passaros 
e de caças, boa e excelleDte comida, não tem comparação 
alguma com as do Brazil, quer pela abundancia e variedade 
das especies, quer pelas suas bellesa,- .excellencia e bondade. 

Logo qu e se ,augmenta a temperatu'ra , todos os passaros 
se nutrem mnito mais e com o que ba ele melhor, e por 
i:>so mais engordam e se f'er tilisam; como alim ento são ex-
ce ll entes, e nada temos rjlw a ell es se compare ao seo sa-
bor. 

Ha uma terra mui to propria para os passa ros , a Ilba de 
Fernando de Nororrha, de que já f'all ei no Capitulo oita\·o, 
onde se encontram tantos passaros, qu,e se pócle, segundo 
ja disse, apanb.ar á mão, como as la ranjas oa Normandia. 

0:; passaros, emOm , t.od as as aves ele Fr;J.nça si por lá 
anelassem, cresceriam mais, ~1 ficariam melhores do qne es-
laaclo aqui, e gozando .desde o principio ch~ todas as est a-
ções elo anno. 

Em relação aos peixes sabem todos, q u:; quando a· agoas 
são muito friêts , t•l les .não gostam della, enfraquecem, l110r-

rem por frio excessivo, c por isso no grande rigor elo in-
verno retiram-se os peixes para a profundid ade dos mare' 
evitando a,;sim a intc:m perie que eo.t:ão ex is t.e sobre o no:>so 
hemispherio. 

Nesse tempo não se pode apanhar tantos peixes, e os 
que se pescam não são tão gordüs como os da primavera, 
quando o ti=J mpo é tão brando. 
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Embora os peixes por sua naturesa re!"idam na agoa fria 
e humida, aprcei am comtudo a t.emp rratur:a da agoa por ·le-
J'Cm o corpo co mp o:::to ele quatro elementos. 

Eis a rasão porq ue no Brazi l ,pnlulam peixes de todos o,s 
lados, mui diversos dos. nossos, visto a doçura do ar tem-
perar muito as agoas, o mar. e os rios. · 

A unica qualidade de peixes, que lá . existe, igual ao;;; 
nossos é dos sargos, em abundancia, e excelientes. 

Ha tambem mu íia.; ontras a que chamam BJry, 1 com du-
pl o tamanho e rspessura das nossas. porem de gosto de-
licioso. 

Dizem na lrrançi.l , que não é bom comel-os nos mezes, em 
que não ha B, como seJam Maio, Junho, Jnlho e Agosto, 
porem no Brazil são sempre boas e apetitosas em todo P 

qualquer tempo. 
Prendem-se umas aos rochedos, e outras as arvores cba-

~uadas Lltfang~bes, que crescem á beira-mar, como já clis;;e , 
o que difficilrnente acredit.aria, se um indio, t.1:azido por nós 
ele Fen~ando de NoTonha, não nos offerecesse um ramo com 
ellas quando estivemos na Ilha de Santa Anna, o que de-
pois melhor vimos e verificamos. 

Encontram-se facil e abundantemente na baixa-mar ma-
riscos, qu e elles chamam Xm-ún.~) 2 iguaes aos nossos, c. 

·muito· maioJ'es, melhores, e mais saborosos, alimento ordi-
nario dos lndios juntamente com as ostras. 

Eis o qu e ell es têern parecido com as nossas coisas. 
Em quanto ao mais, se ria mais facil particularisar o bc-

ceano elo que todas as especies el e peixes, ali existent.es, 
nos rios e no mar, e para não involver-me n'cste abysmo 
contento-me em dizer, que elle:::: , geralmente, tem 'peixes 

1 Será Sery? Será ost·ras? 
;; Se r á Súnrrú ? 
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exceilentes e apet.itosos, rle diversas sortes e em maior nu-
mero, e ainda esperamos Ler occasião ele fazer cl 'elles par-
ticular menção. 
· Direi ainda, que po1· lá existem muitas lagôas, cheias no 
in verno ele agoa ela cbuva, onde se geram muitos peixesi-
nbos de um pé ele comprimento e de grossura proporcional. 

No tempo das ventanias esgotam-se essas lagôas, e cui-
dam os Tapinantbcis em apanhar e guardar todos esses pei-
xes, muito _bons e saborosos. , 

Embqra fiquem ellas seccas, quando vem o inverno en-
chem-se de novo, e expontar.eamente continuam a te r pei-
xes. 

Si quizerdes comparar as agoas d'aqui com as de lá, de-
baleie vos entregareis a esse trabalho. Ja fizemos esta ex-
perieucia, que bem cara ·nos custou. 

·As agoas, que d'aqui levamos como provisão, alteraram-
se com os primeiros calvres, turvaram-se e apodréceram, 
ficaram azuladas e nos encommodaram muito, não st'ndo 
possível conservarem-se boas, dez ou doze dias en. busca 

I 

da linba, pela a:ltura das Ilhas Afortunadas e Canarias. 
Ao contrario; as agoas, que trouxemos da Ilh a do Mara-

nhão, como provisão do nosso regresso, não se alteí·aram 
nem por mar, nem pelo calor, nem debaixo da linha e nem 
sob o Tropico: sempre se conservaram boas ·c1 uran te mais 
el e ti·t'z mezes da nossa viagem. 

Na Ilha elo Maranhão, embora totalmente cercada por 
mar, achareis boas fontes, ele nascentes naturaes e sem ca-
naes, ele excellente agoa boa. 

Si f()rcles á Hollanda, a S. Maio, S. Valleryur-Somme, Di-
eppe, e outros lugares, somente achareis agoas tmvas ou 
pútridas, si não vierem artificialmente ele algt1res. 

Procuram aqui muitos val eí.udinarios a!'> fontes thermaes 
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ou medicioaes ou para recu!Jra r ct o:aurl e, ou par~ li vral-a 
ue grandes incommodos. 

Se estiv'essem nq.s lnclias, não .cou lrahiriam ta es moles-
tias, c si as tives.scm, não lhes falt.ariam de taes fonte~, r 
muito boas por causa da temperatu ra deste clima. 

Muitas vezes Yi na Ill1a do Maranhão as pessoas el cdicartas 
ao trabalho beberem logo pela manhã muila agua da fonte 
antes el e comerrm ;J.lguma cousa, sem ~enti i · r.m o estoma-
go cheio; pelo contrario achavam-se m'ais vigorosos e aptos 
para traballlarem na vinha do Senhor. 

As aguas .da fonte não são cruas e tão frias como as nos-
sas, e como são maio; temperadas não fazem mal, e nem 
causão paralysias ou outras moleSI.ia3, embo ra bebidas em 
jejum, e com o co rpo quente. 

Sendo a terra regad a em Lodos os sentidos por boas agoas, 
e rnaravillJosarnente temperada pela doçura do ar, não pode 
deixar el e ser l'8rtil, como é, sempre fecunda sem descançar 
ó sem amanho algum. 

Não tereis precisão el e pa rques e nem de gacln para aquc--
eel-a, visto ser sempre temperada e influenciada pelo Ceo. -

Si quizerdes cultivai-a , eo mo aqui se faz , não tendes pre-
cisão de cavallos, e de arreios; de eharrua c el e rr.Jhos dr 
arado para fendel-o, pois niin exige tanto trabalho: 

Si a cultivai·dés--pouco pmrlnz~ e si a aba nclona rcl es te-
reis grande co lh eita. 

Não po:so explicar tal paracloxo senão porque srndo a 
terra lavrada, o calor a penetra, aquece-a, c seca de tal 
forma que qneirn a as semen tes, e não sendo cultivada, con-
serva-se a hnmid a-clc . 

Parece-me provavd esta razão, porqne a terra é ele tal 
forma refrescacla pelo sereno da noite, e orvalho da manbã, 
pelos ri os e fontes e pelas chuvas em tempo proprio, qu e 
basta lançar, ·em inJu st. ri a ou ouicl ado, LoJa a qualiclacl e li!; 
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Rcmente na terra, e apenas cobril-.a para dentro em pouro 
tempo co lh erd es á l'arta. 

Semeianclo o millJO ele Maio, que ell es chamam Au c6l/..IJY, 
podeis colhei-o d'ahi a dois mezes e meio a tres, e ele cada 
grão provirá quatro, ciuco, ou seis hastes, e em cada haste 
seis ou se te espigas, e em cada espiga 600, 700, e até 800 
g:rãos. Vede quantós grãos de um só. 

Heconheée~se aind a mais a bondad e·e a admiravel ferti-
lidad e des ta terra, porqu e se pod e semeiar e colher o milho' 
em alJunclancia tres a qu atro vezes por anno, elo que resul-
ta incalculavel proveito. 

A mandioca, raiz com que fabricam o pão, cresce muiLo 
g·rossa, e flca em estad o de colher-se de tres em tres mezes, 
e at é em menos Lemp·o. 

Pode comer-se melões seis semanas ou dois mezc:!S- depois 
t1 e pl antados, e pode tambem colher- se todos. o;; mezes, e 
são tão bons pelo Na tal, como pelo São João, e no mez el e 
Agosto. 

l~m tod os os tempos co lhem-se fructos ou lentilhas de que 
a terra se mostra muito fertil. 

Não conhecem a vinha; porem em seo lugar tem certos 
fructos excellentes, Lle que fabri cam bebida deliciosa. 

'l'ambem não tem trigo, e nem alguns grãos como nós po-
rem a Lerra é tão propria e o terreno tão bom, qu e quand o 
nell e se plantar vinhas e se meiar-se trigo on outras causas 
<i nós tão comrnuns, não ha cluvicl a, que produsirão em 
abui1Ll ancia. 

lia grand e quantidad e el e fl'Ll ctos L\ de legumes dt~ cliver-
sas especies, mui Lo proprios para alimentação, e com pro-
priedades rl e se fabri carem com se us tecidos ves Licl os e ou-
tras cousas necessa rias ex teriormt•nte. 

l~s t e paiz é tão bem especíalm ente r·ico ianto em animaes 
campr;;t.res ou !'e roze~, como famili ares e domesticados, a 

53 
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que nãn faltam ar b.om, pastoc.; fartos, e frescnra inc0mpa-, 
ravel. 

Por todas estas coisas são ell.es extraordinariamente fe-
cundos, e por isso se multiplicam muito: são excellentes 

· para alimento, e de muitos podeis tirar commodid:Hle e pro-
veit:o. 

Aqui não temos especie algnma de animaes, que elle::; Já 
tem, e elles não tem nenhuma rlas nossas, e si tem é com · 
muit.a uilferença. 

Elles não tem ca vaJJos, bois, carneiros, não por cleficien-
cia da terra, pois é muito farta e propria para toda a qua-
lidade de animaes, de quadrupecles, e de todas as especies 
lanigeras. Basta levar diversas especies de animaes, h sol-
lal-os abi, que em breve o paiz teria muitos delles. 

Elles Já Lem muitos veados, corças, j~\'alis, não iguaes 
aos nossos inteiramente, Pacas, Tatús, Onças, ~largaias , e 
rnuiLos outros animaes de pelles lindas e preciosas. 

Tetn outros animaes chamadtB Tctpyruçú, a que chama- · 
mos v·wcas bravas, com prestimo para carga, quaQ,do são 
aganadas. 

Ser-me-ia diffic1! particularisar aqui tantas especies, que 
elles Já tem, de animaes, ele fructos, ou de legumes; e por 
isso limito-me apenas a mencionar algumas. 

A utilidade, qne se colhe agora cl'aquella terra, consiste 
no pau brasil, nas madeiras amarellas, salpicadas de cores, 
e de outras qualidades: no algodão, no urucú, especie . de 
madeira vermelha ahi abundantissirna, e tambem n'uma cer-
ta tintura vermelha similhante a lacre. 

Acha ·se tampem a canna fistula em Commã, proximo do 
Maranhão, e a verdacleiea herva.-cidreüa corno na Arallia. 

Prepara-se abi muito bom tabaco, herva mui conhecida, 
e que ahi nasce em abundancia: é muito procurada e por 
alto preço na França, em Flandres, e na Inglaterra, e $i lá 
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.-·cuidar-se muito do seu cultivo t·irar-se-ha muito mais Juct·o 
do qu e tiram os Hespanhoes e. Por: uguezes moradores na Ilha 
da 'l'rindaclt', nnde não Lem outro ramo de negocio, e del la 
carregam aunualmente muitos ·navios. 

Abi tambem se encontra a pimenta e a pedra-bazar. 
Os qu e con hecem bem o Maranhão, sabem qu anto é es-

,pecial e mui.Lo boa para a plantação da canna do assucar, 
ele rendimento iu~stimave l , e muito maior elo que tem os 
liespanboes em Pernambuco, Potycou, São Domingos ,c ou-
tros lugares por elles possuídos no Brasil . · 

Encontram-se ordinariamente ambar-gris ao longo das cos-
ta51 elo mar, habitadas pelos Canibaes. 

Ha tambem um a especie de ja~pe verde, de que ratricam 
pedras para os Jabio:>, rochas de cristal vermelho e branco 
mais duro do que as pedras ou diama ntes, qu e chamam os 
de Alençou, e muitas outras particul aridades . 

Encontrando-se torlas oS preciosidade!'\ e riquezas sob a 
zona tórrida, e achando-se o Brasil no meio clella, e muilo 
proxima, não duvido qu e eile l'!~Ceha, pelo menos, tanta in-
fluencia dos astros como os . outros paizes, e especialmente 
do Sol, gerador do oi ro , pois passa duas vezes pelo seu 
zenit.b. 

Por tudo isto ligo mais confian ça no qu e me asseguram 
muitos france.zes e indios, tes tem unh as occulares, el e ah !l a-
verem muitas minas ele oiro, e outraf; pedras pre·ciosas, e 
muitos viveircs de pérolas. 

Alem disto achando-se este paiz em tal clima, e em crm-
Linu ação do Peru, é bem provave l, que não haja no Perü ri-
queza, alguma qu e se não encontre tambem . no Brasil , co-
lhendo c:>te maior proveiLo em relação ao Oriente por estar 
no mesmo grau, que Cuscn, e visinilo elo rio Amazonas, o 
maior do Mundo. 
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Não ha falta de meios de construcç.ão, porque alem dr · 
bellas macl~i'ras ha muitas pedras proprias para obras. Pode· 
fabricar~se muito bom tijolo, e como ba muito b9a terra, 
areias, e outros materiaes é facil fazer-se muito boa at·ga-
massa e cimento. 

Não ha falta de trabalhadores. 
Si os mercadores, artistas, e operarias conhecessem a 

bondade, e a utilidade desse paiz, assevero que não des-
cançari'ain sem ir Já, e então reconheceriam ter vivido como 
o rato de Esopo, que s.e julga\'a feliz, embora cheio de ne-
cessidade, comtanto que ·não mudasse ele lugar. 

Quantos por aqui existem trabalhando dia e noite, e com 
t.odo o esforço, e não conseguem meios .de fazer fa'Ce aof; 
seos encargos, chegando até á. mísera condicção de mendi-
garem o pão para sustento de sua vida, e de seus filhos ? 

Si vivessem naquelle paiz facilmente adquiririam meios de 
sustentarem-se pela facilidade com que se pesca e se caça 
toda a qualidade de animaes, abi em a~undancia, e com 
bem pouco trabalho e industria seriam ricos em pouco tem-
po, lamentando só o haverem vivido tanto tempo no seu 
antigo estado. 



CAPITULO XXXVII 

Da b e!les<t da Ilha do Maranhão e ele s u as c ircumvi-
s inha nças. 

Encontram-se muitos paizes bons e ferteis, porem nem 
sempre bonitos,. porque a bondade e a bellesa são qualida-
des differentes embora uma ·contribúa muito para a outra. 

A bondade se refere rriais á temperatma interior, c con-
siste a bellesa na symetria e na bella composição das partes 
exteriores, como se vê no corpo humano, ou em outra qual-
quer coisa bem disposta. 

Assim tambem consiste a bellesa de um paiz na boa or-
dem e proporção externa de tudo quanto lhe é necessario 
c requerido. . 

Ora o Brazil não é somente fert.il e bom, e sim Lambem 
bonito e agradavel á vista, não havendo bondade, que não 
realce a sua bellesa, e reciprocamente. 

Tem grand e extensão junto á linha elo Jacto septen-
trional, e chegando por outra parte á Pcbtagonia alem do 
T?"opico. 

A ltba do Maranbão e suas costas do mar e:; tendc-se até 
u Perú em igual clima e no rnesrno paralleln. nue ;1 Casti -
lha dt' oiro. 

Ponho de partl'· a serenidade do ar, a sua Lernp t'nlt lra 
doce e agradavel , e tudo o mais, , que ja particularisamos, 
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de a;sTaclos e deleites. 

Para fallar em pal'l.icular da llba ·do Maranhão convem 
dizer, que alem de ser muilo agraclavC"i, como já clíssemos, 
é visinha do mar, e por eJi e cercada, tem _quaLro ou cinco 
rios grand e~, que vem desembocar e expandir-se em redor 
della, otrcrecendo-vos assim mi lhares ele com modidacles para 
grande c varjadi:;sima pescaria, eom muila saUsfação, mor-
mente senão o estio ahi con:>Lan te, e as agoas nessa esla-
ção agradaveis e deliciosas. 

Na Ilha não se encoplram graudes campos, pois tem ape-
nas 45 legoas ele recinto, corno já disse, porem proplJrcional-
mentc ella é grande, lem bonitas praças, ond e se fazem ca-
sas e outras rr. sid encias, conl'orme já nanamos. 

1'ambem não S:J encl)ntram montanhas altas e g-randes. 
porem pequena· enco ·tas ~ valle~, em cuja base ha bonita~ 
fonteB, c pe(;n nos rios os quaes regam toda a llha em di -
wr:>o' sentidos e a tornam excessivamente bonita e agra-
davel. 

.\Lravessam a maior park destes rios a !lua do Maranhão 
por entre b0 -ques noridos e florestàs sombriat>. 

Exi ·tem lambem outros rio8 maiore,;, por oncte podei · na-
wgar em Can()as e outra' embarcações peq uenas, e assiw 
ir de a!de ia em aldeia e por outros lugares proximos. 

lla mui!as matas de córtes e bosque,; ond e bem podei~ 

diwrt.ir-vos n eaçar1 quando aboiTecid o·clc pcsca1·. 
A:; palmeiras, mais do que outra~ arvore~, ahi predomi-

nam, .podendo dizer-se que é um jerdim de palmeira:::, c 
como a palma é o emi.Jiema da \'ictoria direi e com pro-

. priedade ·er e ·ta Ilha em comparação com outro Juga 1·es, 
um_ Yenladeiro campo de victoria por não l!aver um inimi-
go, qu a po:'sa vencer, ficando sempre Ye!lcectora e des-
as,;ombrar.la de seos inimigos. 
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Em bellesa não tem menos que admi rar a Ilha do Mara-
nhão. Notam-se abi_ a perder de vis~a grandes e bonitos 
campos, onde ha varias povoações e aldeias, ora colinas e 
ora valles, ja bonitas montanhas, , adm iraveis por sua 
granclesa e altura, e já variedade de terrenos de diversas 
cures. 

Encarece a Sagrada Escriptura a betle:;a do Paraíso ter-
reste, especialmente por causa de- um rio, que o rega, e 
que .se divide em quatro maiores. 

Deixando de parte mysterios contento-me em notar que o 
llrazil é maravilhosamente embellesado e enriqu ecido por 
muitos rios grandes e regatos de 1 O, t 5, 20, 40 , 60 até 
80 leguas de largura, e ele 500, 800 até t 000 de compri-
mento, como ja dissemo:S . 

Espalham-se todos elles a ponto de poderdes ir embarca-
dos a todas as partes,_ qu er ao passeio de recreio, quer a 
pescada mui abundante de peixes aqui desconhecidos, e 
quer finalmente a negocio, e é por certo grande commocli-
dade tal via de transp.orte. 

Si são tão ricos e cnmmodos estes rios e riachos não são 
menos agradaveis pelas singularidades ahi encontradas, es-
pecialmente por mui Las Ilhasinhas, todas cheias ele rarida-
eles, e n'elles existentes. 

Tão bonitos rios refrigeram o ar e toda a terra elo Brazil 
ele l'órma que sempre está verde e florescente . 

Por la encontram-se grandes e vastas flores tas el e arvore. 
por nós clescon becidae, nmas parecendo mui med icinaes, 
produzindo gomma e oleo::; <_)(Joriferos, outras bonitas, direi-
Las, el e grand e altura, e que dão madeiras ,,_tnare!l iis, ver-
melhas, e malhadas, aqci usadas para tinl.ur;b t' niJras de 
valo1· ,, rstima. 

Agrada ver-se us campos matisados ti u boniLas e di \, ·.-J::' 

cores de hervas e de flores, ,mui diversas das nossa,;, me-
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nos a belclmega, que ahi apparecc ex poutaneamenLe sen1 
. er semeiada. 

G impossivel dizer-:Se quantas flo'res singe las, bonitas era-
ras se encontram por ahi por esses Lasqu es e campos, mon-
tes e vall cs . 
· Nossos arboristas Leriam muito em que e~11pregassem o 
tempo, e é minha op.inião, ahi haverem muitas planta:; ra-
ríssimas e Jinclissimas, porqu e si as qua lidades segund a:;, 
virtuaes e sen5iveis excedem muito as qualidaLles primei-
ras, de que se originaram, são refl'igeradas pelas influencias 
elo Ceo. 

Nã0 pode cluviclar-se, á vista da temperatura tão grande 
deste paiz sob aspec to tão favoravel, que os metaes, os mi-
neraes e as pedras, as go mm as, os olros, e outros licores, 
as madeiras e as rai~rs, a~ plantas, as flores e os fru ctos 
não tenham, cada um conforme sua esp ec i ~ , muita força, f' 

virtud e intern 1, excedendo assim em todas a~ suas qualid a-
des exteriores e sensíveis. 

I~ por isEo que em qualquer parte acl1areis grand e nume-
ro de flore s bonitas e raras, perfumando o a1·-co m seo chei-
ro, sentido muito antes ele as \•e rdes. 

Si se admiram pelo seo suave aroma, não rnenor impre:;-
sào causam por suas l.Jellas e vivas cores . 

Neste paiz não ha outro jard in eiro senão Deos e a natu-
reza. São elles, .qne. se incumbem de eox ertar, podar e 
cuidar das arvores. 

Que mais quereríeis? Não es lá esc t·ipto no. Genesis, que 
elle fez a terra produzir. todas as arvores agradaveis á vista 
e ao paladar? · 

Ha no Brasil muitas arvores fruct.iferas, qu e nascem ex-
pontaneamente, e só pela Providencia de tão sobe rano Jar-
dineiro, e embora não recebam cultivo' algom proclusem com 
abunclancia fructos tão saborot>o~ como l.J onitot>, e que de fur-
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l llll alguma :>e podem comparar com o~ 111elbores que temos 
visto em outras partes do Mondo. 

Agrada vei-os e apetr.ce comel -o:;, tão bo11itos e saborosos 
• s~o cllcs ! 

\O que mai:; admira, é qu e as arvores no invt!roonão per-
dem as fo lhas como as nossas~ e por isso sempre tem fo-
lhas, flo re:; e fru cLos. 

\ 
Pod e talvez dizer-se ser esla terra-Plantatio dexterm 

exc~si-uma planta da direita , quero 9izer, ela unica pro-
videncia ele Deos, vdo ser culi.ivarla e muito bem unica-

1 
mente pela soa divina graça. 

Si la estivesseis, sentirieis incalculavel prazer veudo a di-
versidade ele animaes no meio ele verdura sempre constao-
te, e · terlPis a mesma satisfação levantando os ol hos para o 

' Ceo. 
Verieis em divnsas arvores trepados muitos macacos e 

mono:>, saltando el e galho em galho, com Jigeiresa e clestre-, 
sa admiraveis fazendo mil tregeitos como se quizesse agra-
dar-vos·. 

Veriei:; n'oul-i'as pousando muitos passaras entre fro cLos e 
flores, ahi con::tantes, como aqui no lJello tempo ela prima- . 
vera , Lodos de linda e variada pfumagem, tão bonitos e vis-
toso:; , .como por cá costumam ter e por altos prel~Os os Prín-
cipes e as pessoas ele alta cathegoria. 

Ha tamiJem muitos passarinhos de pennas c de r:ores tão 
raras a ponto ele guardarem os cnriosos a.s peJlos iote ii'as: 
grande numero de bonito:; papagaios, ele' varios !amanhos, 
uns verdes, outro3 pardos, outro:; amarello:;, matisados de 
diversas cores, mais vivas e bellas o quanto se pode deseja r. 

Finalmente, ahi tereis muito com' que al egrar os olhos, o 
olpllato, e o paladar, ou melhor, pondo de parte a sensua-
lidaue, com que conbrcer e louvar a pro\·iclencia e a lion-
dacle de Deos. 
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Não seria _por tudo isto, que, a similllança do • que acon-
teceo com as terras elo Oriellle, se deo á estas do Occidente 
o nmne cl e ln(lia? 

O que significa t::s l.c nome bulia tHli llehrcu J Hocl·u 7 

É o mesmo qu e dizer-towviH'-do verbo ·t !adah .J~ 
I, 

hiphil. 1 
Deos não rese rvaria lambem esta terra elo Occiuente p;tra 

ser nella louvado, como é e sera no Oceicl ente até o fim/do 
Mundo? l 

Ainda significa confissão, e Oeos não. chama agora es te 
paiz para si afim d 'élle reconhecer e confessar se o Santo 
nome? 

Tambem significa-decom ou 1J~blclt1'a-cla rãiz. 1 Hod, 
que quer dizer bonüo, bem feito, e bem ornado. 

Por tudo isto, bem ved es que o Maranhão, terra do Bra-
sil, é tão bom, tão bonito, e tão bem disposto , que com 
muito acerto se lhe pode cbamar 

Hort1&S Dcloratis c1dtissim·us he?·bis. 

1 ~'esta c_apítal não ha em typograp túa alguma Lypvs hebraicos, 
por 1sso de1xamos esse claro . 



CAPITULO X X XVI1I 

Das c o ist'>.S, que ordinariamenLe se encon Lram na 
Ilh a d o M aranhão e s u as c ir cumv is inllanças,!e e m prime iro 

l u g a r· da<s a r v ores ft' u cLife r a s. 

ExisLem pum:as pessoas qu e vcudo algum quadro boniLo 
e raro conLemLe. rn-se em olhai-o ge ral e superficialmente, 
mormente :::end1J elle igual a outro lambem IJonit.o e varia-
cio: tanto mais arlista e espeeia.Jista fôr o observar!or CJ!Janlo 
mais se prende o seo espiriLo, e inflama-se-lhe o desejo de 
ub~ e rval-o com loda a atteoção, e 8empre com admiração, 
nolaudo todas as suas · singularidades E' cada uma de per 
~i. 

D'ahi em diante aprésenLarei o Maranhão e ~uas circurn-
visinbanças, em ge ral , como um quadro boniLo e raro, ad-
mirado por muitos, que talvez n.ão creiam em suas bel-
leza.:;. 

Para satisfazer-lll es o cl e-ejo que teriam de ver algumas 
particularidades do Maranhã.o, julgo á proposilo fallar al{ui 
minuciosamente el e algumas, ja por mini descriptas em ge-
ral, não só para saciar- lh es a cu riosidad e corno para dar-
lhes occasião de admi1·arem a saLedoria divina. 

'l'oclas as coisas são simples ou compostas: ja faltei muito 
t.las simples (por exemplo da disposi~;ão uns elementos desta 
Região) de algurnas composta:-; (como rnetaes, mineraes , pe-
rolas, pecl ras preciosas e outras t:oisas igun c~ ) c por isso 
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contentar-me-hei agora de tract.ar de algumas plantas e ani-
maes rpais raros, e depois elo~ costumes dos seus habi-
tantes. 

Não me demorarei em numerar-arvores estereis, como se-
jam Guaiacos, Sanclalos e outros, nem plamas ou simples 
medicinaes, nem flores admiraveis por sua bellesa e cheiro. 

Tractarei apenas das suas melhores arvores fructifera~, 

ali tão communs. 
Entre outras ha o Caj~bei1·o, arvore cte ordinario mais gros-

sa e maior do que a nossa màcieira, e a pereira, com fo-
lhas iguaes as da nogueira, e flores pequenas, rocheadas e 
odoríferas com cheiro activo, e presenLido ao longe. Seu 
fructo clú.ma-se Cajú, e ha de varias qualidades. 

Primeira. Cct}u-été (caju grande) inuito parecido com a 
pera, e quando maduro é todo amarello por tora, e branco 
por dentro, muito _doce e agradavel, e optimo para se co-
mer. Tem uma castanha muito parecida com o rim do car-
neiro, a qua.l está contida n'hma concha, muito sirnilhante 
a uma das nossas castanhas grandes, porem muito mais 
dura por dentro, e oleosa, e por is o chegando-a ao lume 
arde como e ·estivesse cheia ele t'ogo artificial. 

Este oleo é muito bom para dartros. Contem uma noz 
muito estomacal, e tão boa como as amendoas. 

eguuda. Cajú pi1'atn, muito parecido com o anteceden-
te por~m a pelle é mais vermelha, e o sueco mais azedo. 

Terceira. Acai~&,IJ (t;aju i), porque são mais pequenos. Ha 
de duas qualidadc:>1 un. doces e delicado~, e outros azedos 
e proprios para o fabrico do vinagre. 

Quarta finalmente. Cajú-ar;L~ (cajú grande) maiores du 
que todos os outros c optimos para comida. Principiam a 
amadurecer f'!D :\Iarço e Abril e chegam até fio~ de ,J 1mho. 
0:; outros começam em Agosto e duram até dezembro ou Ja-
neiro. 
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Quando HJatluros expremem o;s Indios o sueco, especial-
mente elo Cajú-piran para fazer vinho, a que dão o nome 
ile-Acai'l.~ -cauin,' branco e saboroso, e lambem outro , ja 
de. seganda qualidaue porem azedo. 

'riram pelo menos tanto sueco de um só fructo como nós 
aqui extrahimos de um caixo de uva, e ainda se pode comer 
o bagaço que fica tão bom como si não fosse· amassado. 

8m toda a parte encontram-se facilmente cajús . 
Crescem estas arvores tão bem nas areias e prai~s, como 

_nas roças e outros lugares identicos, e hasta apenas deitar 
a castanha na terra para ellas nascerem, e em menos de 
dois annos crescem a ponto ele dar fructos. 

Vi algumas, em meJ10S de dez mezes, carregadas de· fo-
lhas, flores e t'ructos. 

Bcwwneira. Arvore não muito alta, co m f'olluis de uma 
braça ele cumprimento, e ele dois pés de largura. Dá um 
fructo chamado banana, elo tamanho de meio pé, e menos 
grossos elo que os pepinos; casca amarclla, e o fructo é 
branco por dentro como a maçã. 

É comida doce, delicada, e excell ente, ema ou cosida. 
8ncontram-se em v a rios lugares ou l.raR arvores fru cLife-

ras chamadas-Mangaa-(Mangabeira) cujas folhas são si-
milbantes as elo buxo, porem mais frageis e delicadas, dE> 

· flores amarellas, e ele fructos muito parecidos a damascos 
porem maiores, e seus caroços são doce,; e agraclaveis, r · 
desfazem-se na boca. 

Existem Lambem: . 
A Jcwacatia (Jaracatiara). Arvore mui lo larga ria sua par-

te superior, ·com folhas pa1·ecidas ás da figueira, flores e epi-
derme amarellas, fruclo sin1ilhante á pera, contendo pev i-
des . Come-s.; crua e cosida, é boa e nutritiva. 

Uaie?·ona. (?) Arvore grossa e alta, de folhas íg_uaes aR elo 
earvalbo, porem urn pouco mawres de flores amarellas ma-
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Lísadas, frueto do tamanho 1rle um . pó e ela grossura dos 
maiores melões: tão amarellos são dentro como fora, contem· 
pevides negras íguaes as cl a maçã; seo cheiro é tão fo rte a 
ponto ele ser presentido ao longe, e assimelha-se ao da rosa 
mistnràrlo com o ele onLras flores: eru ou cosido é boa co-
mida. 

luniJJap. (Genipapo). Arvore grande e :.tll.a, com folhas 
iguaes as do can'<lll:w, ·porem ' tres a quatro vezes maiores. 
Suas flores são brancas, · e seus fructos redondos e grossos 
como as maiores maçans: quando verdes são mui amargos. 
Os índios o:> machucam para l.irar-lhes o sueco, que é claro 
e bonito, e si com elle esfregardes o msto, as mãos, ou 
qualquer parte: do corpo, . em menos de 4 a 5 horas, tudo 
i;;to ficará negro como tinta de escrever, e apezar de lodos 
os vossos esforços para tiral-a, somente no fim de 8 a 9 
dias é que ella clesapparece por si mesma, deixando o lugar 
out.r'ora enegrecido,· tão limpo como antes. 

Servem-se rle (ai sucro os in~lios para pintar com diversas 
figuras o corpo, como direi em lugar propl'io. . 

Serve tambem ele tinia para escrever, como experinwnLei 
algumas vezes. 

Quando a fructa está madura, é arnarella por dentro e por 
fora, e como a maçã tem pevides. lt doce e excellente, e 
desfaz-se na boca. 

Agutyt'réw~. ( ?) Arvore gr;J.nde, com folhas grandes e larga;:, 
~ parecidas com as da larangeira, flores vermelhas, o frucLn 
do tamanho de dois punhos cerrados, com epiderme verd r. 
e malhado, coáJo n do pinheiro, e com seme ntes como :1 

romã. É muito doce e bom para comer-se. 
Amtict~. (AraLicum). Arvore de folhas iguaes ás da laran-

g-eira, frucLos amawllos e maiores do que os antececlentef;. 
Quando madUIJ> a epidcrrnl:' r \'t~ rrle, e, romo a romã, tem 
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pevides. l~ comida doce e excellente, agradavel e odorí-
fera. 

Cau-p (?) Parece-se muito com a macieira, com folhas si-
milbaates pOt.-;'m mais largas, flores amarellas rocheadas, fruc-
Lo excellente, com pevides, e. similhante a laranja. 

Euanirap . (?) Arvore grossa e !nuito alta, com folhas 
pequenas, flores ave1'melhadas, fructo pequeno, e um pouco 
maior que as maiores groselhas, e quasi da mesma confi-
guração. 

Ama-v'ue (?) Outra q·ualidade de arvore, igual á flgueira 
em suas folhas e fructos. 

Ha tambem uma especie de arbusto, chamado pelos ín-
dios GOJ.;auc, (goaiabu ) ou :'lt!oTgoya, (Maracujá) de folhas 
cordiformes como a voh•bilis ou a wmpa·inha; suas flores 
são lindas, mais largas do que a palma ela mão, em forma 
de estrelia, com alguma;:; ~olhas compridas e estreHas, e rle 
bonita cor de purpura. 

Seo fructo é do tamanho el e um ovo, porem mais redon-
rto, cheio de sementes, tendo a cor externa amarella, mes-
clada de verde. 

É muito bom tanto para ser comido, quando cosido, como 
para doce. 

Encontram-se Lambem muiLas arvores, de fructos com ca-
ror.os ou nozes, e as principaes são as seguintes. 

Palmeiras. É a maravilha das arvores, tão admlravel como 
mys teriosa, pois repref;enta a Crúz, a. Ig-reja, o homem ele 
brm, r outras infinitas creações de Deos. 

É de imrnensa altura, e do seo. tronco se tira uma espe-
cie de vinho branco, muito bôa bebida, e proprio ~ara delle 
se fazer vinagre e agoardente. Comem-se seos fructos. 

Dá-se muito apreç.0 aos cocos da India Oriental, e aos do 
Brazil , lá elas bandas ele Pernambuco, e Potyu, porem não 
tem nada de mais qu e a Pa.l rn erra: 
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tdü existem cinco qualid adés de Palmeiras, a saber: 
1. 3 Biiwry: (Ourycury) a verdadeira Palmeira, cujus ra-

mo:,, chamados pelos lnclios Pincloba, ~ervem para cubrir 
casas. Dú fru ctos similhantes a nozes compridas e· grossas, 
como os maiores ovos de passaros, ele casca muito clura , e 
dentro achareis qnaLro ou cinco nozes elo tamanho ele um 
r\ecl o minimo, c muüo boa co mida, clcllas faze m os incli oR 
azeil muito bom e doce. Dentro do tronco desta an•orP 
stá o ama~o, muil.o ai ·o da grossura de uma coxa, con-

l'ot·m · a ar\'orc, chamado pelos Indios Uaou1·:~ 1·uan: comi-
do crü · bom como as no·cs e amendoas ou cosida o ma-
neira d salarla ou 'Opa e de qualquer forma, que fOr feita 
L' excell nl e. Cl'm ida, 

-> .3 .lhtntl i- una. (jlu riH lt uma qualidade de Palmeira que 
tlii lambem Pindoba: 't'U frucl o é ,Jo tamanho el e ~m ovo 
grmd om a epiderm e Yerm ellw-anegrado, a po lpa ver-
m lha. e dentro della uma uoz: é mnito cloce e bom de 
romer. 

3.' hwia . r.\najá .. T m flOt'e' iguae- a precedente. Do 
lrouco t'xlrahe-sc o vinllo. 'eu fru to · é O\"a[ como azeit~ 
na~. cum polpa um pouco pa~tosa muito doce e bom· de co-
nH~ t·- 'e, H uma noz muito dura. Seus fructo· são como em 
·ab:o tendo catla nm 2:00 a 300 fructo. , e um só caiso € 
carga baslanle para um ~õ braÇ(•. 

L arana-t·ue. Garn· ulla . Dà lambem ,-inho, t' : nas 
rour e a.s'imelhão ã leque' de senhoras. 

ervem-se dcll • para cnb1·ir as ca ·as os lndio· Gani-
e· d· monlanlr de lbuyapap e suas Yisioll:mra,. Pare-

c_em-~e seu' lhtclo' com as iamar ', muito doces, bons 
de t'omer-,e e contem um· noz muito dura: nã.o !la seos. 
fructos t>m ca.rhos rllm a pret·edenle. e sim ~!:'parados eomo 
a Ull'~ i,~ir . 
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5." Tnmv-vue. (Tllcum) 'rem folhas iguaes as duas pri-
meiras, porem cheias de espinhos, bem como toda a cir-
·cuml'erencia do tronco, ele sorte que ninguem pode impu-
nement e local-a. O se u âmago 6 tão negro c duro como o 
Ebano, e delle fazem os Indios espadas e arcos. Seus fru c-
tos chamào-se Tl~CL~ , mpitos, c em cachos, redondos, e ama-
rcllos quando' maduros: tem pouca polpa, e sua arn end oa, 
contida dentro ele uma noz, é muito branca, boa e doce. 

G.a Pac1b?'.IJ· (Bacuri). 'luito alta c grossa, com folh as si-
milhanLes a macieira, e a fior esbranquiçada, e fructos tão 
grandes como dois punhos, de polpa da grossura de meia 
pollegada, muito boa feita em doce, e cor,ida é muito me-
lhor do qu e a maçã. 

É branca a polpa deste fructo, igual á da maçã e de mui-
to bom gos to. Tem dentro tres a quatro noze~ muito boa::. 

7. a V1~a Ua.ssutcm. (?) É grande e grossa como a perf:ira, 
de flor branca, e de fru ctos elo tamanho do Bacury, com 
epiderme muito amarella e polpa muito doce e com uma 
noz do tamanho da de pecego, contendo uma amendoa maior 
do que as nossas e el o mesmo gosto . 

s.• V.tha JJU:!mbec. (?) Tem a g1·ossura da macieira, com 
as folhas, flbre~ e fru ctos igualmente parecidas. 

Tem os fructos a côr amarella, e não se come a ua arnen-
cl oa por ser muito amarga . 

9. a Capuih Uaçú. (?) Tão grande corno a macieira. sendo 
u a~ folhas mui similhanles as d'e,;la arvore: a flor é bran-

ca, e seu fructo é do tam anho da maçã, um puuco mai. 
cumprido e amarcllado, c com tres noze:-; pequena:;, muito 
duras, e por tanto sem serventia. 

I o.a Capuih-aiwp . (?; Do tamanbo da ameixieira, com fo-
lhas i guae~ a:; do castantl eiro, e flores brancas arnarelladas. 

Parece-se seu fru cto com uma maçã, um prmco aman·llo. 
Tem uma pequena amcnd oa muito boa. 

3õ 
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11 .a Acaia: Muito grande, com folhas iguaes a da perei-
ra, e flores vermelhas. O fmcto é do tamanho de uma maçã 
porem mais cumprido: sua epiderme é amarella e acida. A 
~ua amendoa é muito grossa, ~ não é boa de comer-se. 

12. 3 Yacamndd. ( Jacamndd) Similhante a ameixieira, 
menos nas folhas , que são um pouco mais larg~s: suas flores 
são brancas, e seu fructo da grossura de dons punhos cerra-
dos, é muito bom para comer mormente cozidos. 

D'estes fructos se servem os Indios para o fabrico do ilfa-
nipo,y, sopa muito boa, muito estomacal e nutrictiva: tem 
dentro uma amendoa do tamanho de um pecego. . 

13.a Ombu. (Umbu). Com folhas e flores iguaes a Manga-
beira, e fructos do tamanho de pecego, e quando maduros 
tem a epiderme e a polpa amarellas, como • uma noz, que 
contem uma pequena an.endoa . 

Deixa-se cahir da arvore quando se quer comel-o bom e 
l'XCellente, e colhido antes de madlll'OJ serve para vellorios . 

14. a Pa·iun~t. (?) .Muito alta, porem menos grossa, que o 
Al.Jricoseiro, e dá urna flor azulada. Seu fructo é do tamanbo 
de um abricó, com a epiderme e a polpa mui aman~lla, e 
com uma amendoa muito boa. 

15. a Vua Ca~M. (?) Da grossura de uma ameme1ra, com 
rolhas iguaes ás da larangeira e fructos amarellados, do ta-
manho de um ovo, muito amarello e excellente, e sua amen-
doa muito pequena. 

·t6. a Pitom. (Pitomba). Seu tamanho e !'olhas se parecem 
eom as das ameixeiras e suas folhas são esbranquiçadas e 
pequenas seos fructos se parecem com ameixas, é de cor 
muito amarella tem no seo interior uma pequena noz muito 
redonda e é mais doce que as ameixas. 

17. a A1~Jen~~Jbuib acaiu. (?) É da altura de uma macieira, 
com folha iguae e flores brancas, e um pouco averme-
lhada ' . Parecem-se muito os 'eu:: fruc tos com as ameixa<'. 



Z59 

porem são muiLo mais doces, e quando maduros são 'ama-
rellos, e tem dentro de si uma pequena nuz redonda . . 

t8.a Ycbchicha. (?) Igual á ameixieira: suas ([ores são ama-
relias, e seu fructo do tamanho de ameixas, amarellos, e 
Gom uma noz contendo uma amendoa muito doce e boa. 

J 9." JJ!fcw,kaié vue . (Muca,j~~ba) É muito alta com folhas 
iguaes ás da pereira, e flores amarellas: o fructo é redor:flo 
como uma maçã de tamanho medio, com epiderme verde , e 
poJpa branca, cubrindo uma noz, muito doce e boa. 

2 O. a Uagin;,. ( Guaj urú). Cresce o r di n ariamen te nas praias, 
e não é muito alta. Suas folhas são iguaes ás da ameixiei-
ra, porerri mais grossas: suas folhas são pequenas e aver-
melhadas: seus fructos são do tamanho de ameixas grandes, 
muito vermelhos e bons, assim como :>uas nozes. 

2 t. • ftforecy. (MO?'ocim) Cresce lambem nas areias, e suas 
folhas se parecem com as de marmeleiro, com ilore;; ama-
relladas, e fructos um pouco azedos, porem muito bons. 

22.• Amyi1•. (Ameju) . . Do tamanho de uma macieira, com 
folhas mais compridas, e mui parecidas com af: ela pereira: 
suas flores são brancas, e fructo do tamanho das maiores 
maçans, com a epiderme vermelha, e mui parecida com pe-
pinos. Tem polpa e noz; similhant.es á polpa e noz do pece-
go, c com o mesmo gosto. 

23. a . JJfu?'U?'é. (Mo?'o?-é) Muilo alto, com folha,; dítferentes 
ela pereira e flores amareltas. O fructo se parece com a cc-
reja com um pé de compriment.o e uma pr.quena noz , 
muito amareJla e doce. 

24.a Vua-Kyiu. (?) Muito grande e grossa, com folbas com- . 
pridas e flores azues. O frucLo é elo tamanho de uma laran-
ja, e elo mesmo formato, porem muito doce e excellente. 

25. a Vua pinbp. (?) Arvore muito alta e espinhosa. A fo-
·Jha é igual a ela nogueira, e a flor tem tres cores, amare! la, 
azul, e vermelha. O fructu é redondo e do tamanho dt> 

( 
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uma maçã, e muito bom , porem só apparece no tempo das 
chuvas. 

26.a Umer,y. (Jit!M·i) É do tamanho e da altura da pereira : 
suas Oores são brancas, seus fructos_ são iguaes á u.ma pera, 
e muito bon:-; . 

27. a tkaçcí . Parece-se com a macieira, e seu fructo é do 
tamanho de uma maçã regu lar: quando maduro:> são bons, 
e os melhores, que se podem desejar. 

28." Uyty . (Oi tim) . Ainda parecido com a macieira: sua 
flor é de um branco arnarellaclo, e seu fructo é elo tamanho 
de um ovo de galinha, e muito saboroso. 

29.a PekélJ. (Piq~â) É tão grande e tão grossa, que não 
pode ser abraçada por dois ou tres homens: suas folhas sãn 
iguaes ás da ameixieira, suas flores são amarellas, e seus 
fructos sã0 ela grossura de dois punhos, em forma ele concha 
tão dura cornó a noz, e duplamente esp.essa, e ·quando qlle-
bracla encontra-se érn seu interior tres, e .algumas vezes 
quatro fructos, muito amarellos, e similhantes ao rim do car-
neiro,, muito bons e clleirosos, tendo apenas metade de um 
dedo d·e polpa cubrindo urna noz mui espinhosa. Tirando-se 
a polpa deste fructo, é arriscado picar-se quem o segurar. 

Seccas e queimadas estas nozes encontra-só dentro amen-
doas muito boas. Lançando tres ou quatro fructos destes na 
agua fel'vente fica com o go~ to de carne de vacca cozida, 
ddtando por cima uma gord ura amarella. 

29." !utcty. (JuLaby). É muito alta e com folhas iguacs ús 
ela pereira, flores brancas, e vagens do tamanho de qual-
qu er mão e· da largura ele tres dedos, contendo urna peque-
na amendoa cuberta de polpa, Lâó boa corno o damasco. 

30.a Tatcb-mba. (?) :\luitcf'alta, com folhas muito parecidas, 
e mais compridas, qu e as da pereira, flores amarellas, e va-
gens Lào grandes e largas como as antecedentes guardando 
duas ou tres nozes redondas e um pouco chatas cla largura 
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de un1 soldo, contendo uma pequena amencloa, cuberta de 
polpa mui similbantes á castanha, porem mais ctoce e agra-
daveis ao paladar.-

3!. a Jngá . Muito grande, e com folhas parecidas com a:> 
de pei·eira, flo res amarell as e vagens cumpridas e estreitas , 
cheias ele grãos, cuberLa de polpa multo alva e doce. 

32.3 Cwma1·u-uaçu. Grande e grossa, com folhas pareéi-
clas com as da amoreira, e flores amarellas. Seu frllcto tam-
bem é uma noz elo tamanho de um punho, conLem duas, 
tres e qual.ro arnencloas grandes, orloriferas e meclicinaes, e 
os inclios redusem-nas a p6,' .dissolvem este n·agua, l\ bebem 
como remedio anti-febril: 

33. a ComctFtHniry. Parece-se muito com a cereja , e l.em 
flores iguaes ao pecegueiro. Seu fructo é elo tarnanl10 de um 
pecego, porem elos maiores, como uma noz, e sendo que-
brada encontra-se cinco ou st:Jis grãos 1miiLo bous e med i-
cinaés. 

34." Ur·ucif. Do .tamanho ela ameixieira, com folhas iguaes 
ao abricozeiro, flores brancas e boniLas, e fructos cheios el e 
pequ enas semen tes vermelhas, ele que usam os indios para 
se pintar, e por isso tem muito cUidado em colhei-a · e ba 
muita abundancia desta arvore por essas terras. 

35." Amonyiu. Arvore, onde cresce o algodão, não é 
muiLo álta, porem muito copacla. Cortam-rias os lndios ele 6 
em 6 mezes pelo pé afim ele procluzil'ern maic; algodão. Suas 
rolhas se parecem com as do cycomoro si I vestre, e suas flo-
res são muito bonitas, ora amarellas, ora !Jrancas, em for-. 
ma de campainhas. Seu fructo é do larnanbo de azeitonas 
grand es, termina em ponta, n abrindo-se em t·res partes 
mostra fracos de algodão e deutr() clellcs al~lli1~ rai'oç.os ne-
gros . !Ia muitos em M~ranhâo e por Lotlo aq u..:! .l c l ' ., i' · 

É impossível. p<u Licularisar lod.as as quctliclad es tlc ; · 1 !l-

res fructifcras que enriquecem 'aquella terra. 
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É impu::;::;ivel Lambem o mencionar-se diversas especi e~ de 
arvores eslereis, ali exislentes. Posso porem dizer , em ge-
ral, que são todas . admiraveis ou pela raridade el e sua ma-
deira, ou pelas boas qualidades e proveito de suas gommas e 
sueco, ou pela belleza de sua t'olhagem e flores, ou nua!- . 
mente por qualquer outra particularidad e. 

Não desejando descrevnr todas mencionarei apeuas duas: 
Tem uma a propriedade de abrir as folbas ao na~cer do 

sol, e de fechai-as quando el le se esconde, como se fossem 
ei·estaclas pelo fogo . 

A outra é uma arvore tnuito alLa, sem folhas, ·inteiramen-
te secca, porem muito carregada el e ramalbetes de flores elo 
tamanho de uma cabera, ele li11da cor amarella, cbeia el e fi - . 
bras de diversas cor,;::;, m ni!.o vi v as, tão var·iaclas corno agra-
da v eis á vista. 

Bis em que se recreia a ;;abedoria divina formando o Uni-
ver~o para ~·ii. i s fação do homem, e comtudo uca eslr. e~Lu

pido e insensível no meio de tanlos beneficios, c de tão brl-
nita vari3clade, sem reconhece r a Deos e louvai-o. 

E impossível dizer-se qnantas plantas boniLas e rat'a;; se 
encontram neste paiz, umas dando fructos , e outras flore~ 

muilo boni l,as e cheirosas,, e nem uma só igual a que por 
cá temos. 

Limito-me a en umerar algumas mais triviaes e notaveis 
pelos seus t'ructos . 

Anands. A principal de todas as plantas, com folhas com-
pridas, estreitas e es Lriadas de ambos os lados . Sahe do 
centro uma baste grossa, como acontece á alcachol'ra, ~enrlo 

na sua extremidade um , t't·ucL9 muito similbanLe á pinha , 
porem mais comprido e grosso . 

Exteriormente tem a co r amareJia de oiru uno, e é rnuilo 
eheiroso, e interiormen te o seo amago é mnito claro, bran-
co, sem uma só pevide ou noz. É fructa muito bna e sabo-



rosa, e nada ha em França, que· se lhe assimelhe em bon-
dade e bellesa . . 

. Karuatá. · (Co1·oatá.) Muito parecido com o A nanas, po-
rem suas folhas são muito compridas, espessas, cheias de 
espinhos de ambos os lados, e com duas pollegacla~ de lar-
gura. 

No meio ela planLa, na altura pouco mais ou menos de 
dois pes encontra-se 4 a 5 duzias de fructas, unidas umas 
ás outras em forma de uma piramide triangular, do tamanho 
de um dedo, muito amarellos por fora e por dentro, mui 
delicados e saborosos . 

· Tararnmacuní.. (IamMaocM·u ou !11andaca1·u.) Planta 
monstruosa e exquisita, mais grossa do que uma coxa hu-
mana, da altura de 1 O a 12 ·pés, com 5 a 6 ramos igual-_ 
mente grossos até o fim. 

E tão fraca que de um só golpe de faca se· corlam· duas 
ou tres. E verde por fora e branco por dentro, sem folhas, 
porem cercaoa de espinhos, do tamanllo de um dedo, com 
flores vermelhas, carmezins, mescladas de azul, donde nasce 
uma fructa da grossura de um punho, vermelha por fora e 
branca por dentro, cheias de pevides, que se comem com 
a fructa, a qual é muito doce e agradavel, e similbante pQ 
gosto aos nossos morangos. 

Gymmu. Planta de folhas e flores similhantes á ela abo-
bora, que dá um fructo redondo e grosso, de pelle delicada 
e tenra, arnago amarello e muito bom de comer-se quando 
cozido. 

Takm· o·u Kaluw. (?) PlanLa mui símilhanLe ao Gi?'1bmwn-, 
e que dá uma fructá comprida e grossa, de pr.ll e muito mais 
dum, e amago tão amare llo como o preced rnte , r 111uito sa-

. boroso quando cozido. , 
V1ba-éen. (Melancias). Especie de tn~l ãu, de largurd n1aior 

do que uma eabeça humana, verde por fora, e soliúo por 



clt>ntro, ele amago branco, cheio de sementes negras, e el e 
uma agua doce e agradave l, e come-se crua mesmo como 
as _maçãs. 

Cortado em duas par tes este fructo, seu amago se di:>solvc 
c transforma-se em agua, de sorte qu e se nellc Ozerdes ·um 
buraco não muito pequeno, em pou cos momentos enche-se 
e.ll e de ago<1 tão doce co mo se fosse assucaracla, optima be-
bida n muito refrigerante. , 
Commanc/.a-·~baçú . São J:avas Lão largru; e grossas como o 

poll egar, porem muilo chatas, e rncontram-:>e muita s ele to-
elas as cores. 

Ha tambem muita:; erv ilhas chamad as Comnwnda.··núr.';. 
Em cada vagem encontr::uJJ-Sf\ 18 a 20 ervillia :;, çornprida:; 
e não redondas, e muito melhores do qu e as nossas . 

Quanto á raizes, ha umas chamadas Teteach, e na língua 
franceza 13aiatas, e são muito grossas. Encontram-se arna-
rellas, branc:,,: _ \'iolcLas, c de outras eores. l~xcell entc co-
mid a, el e qualquer maneira que se faça. Não tem sementes. 
p or~ m cort.ad<l em IJucados, l? plantadas crescem em pou co 
tempo,· e multiplica.m-~,, 1nais elo qu e qualqu c:r rlas nossas 
raizes. 

Caní,. Simil llan ll' :'t pl'ecedlmtc, el a 1n esma grossura, 
umas cor de purpura, Olltras violetas, e são mais cluras 
quando cozidas, c menos brandas que as batatas. 

Taict-1baçú . lt redonda, branca, e ela grussu r a. dos maiores 
nalJos. Cozida 6 muito boa e rleli cacla. 

JJ1a1bctoy . (Al endoll'im.) Pequena raiz, grossa, e elo compri-
mento dn pollegar. Tem uma capsula, como as avclans, com 
duas ou tres oozesinhas , e mllito boas. 

Mandoiw. Raiz de uma pl an ta , ou de um pequeno ;u·-
busLo ciJamarlo Jlfa,.niBU]J, Com folhas iguaes a clà. figu r. ira, ria 
grossura de uma coxa . O'ella faz.em os .ioclios farinba, ron 1o 
direi adian te. 



Hctwchet. (Maw.;;eim.) Uma qualid adr~ de raiz, proveni-
ente el e um arbusto, mui similllante a Mandióca, de que se 
faz farinh a e Cauin, co mo direi em lugar proprio. Esta raiz 
é muit.o boa.' 

Mandioca éld . Haiz similllaute as duas antecedentes, e 
co m o mesmo uso. 

Mcmdioca-cct~óé. ltaiz ai nda mais grossa elo que as outras , 
embora proveniente de um arbusto, igual aos an tece cl cntes, 
muito prop rio para papa , c para urna especie el e bebida 
chamada Ccwac~b. 

Vsenpop1b.1Jtan. Outra raiz muito verm elha, e propria 
como as outras para o fabrico el e farinba, tle qu e usão os 
ln dios ordinariamente em JÚgar de pão, send o um a nutrição 
mui estomacal , ligeira e de facil digestão. 

36 





CAPITULO XXXIX 

Dos animaes que se encontr am nu Ilha elo Mctl'unllão, e s uas 
0ircumvlsinhançu:;;, e e m pnme iro lugar elos passaras. 

lt eonvenieoLe examinar os 'an im acs ou signo celes tes, 
exidtentes no Zodíaco desta esphcra elo Universo, e quanto 
não se alegraria quem conhece:::se todas as suas parti<;~ l a

ridacles . 
Agrada muito vêr o::; animaes elementares, principalmente 

os existentes sob o recinto elos domicilio::; ce les tes destes 
animacs. 

Si fosse possiYel representai-os toJos em particular e ao 
vivo, ninguem deixaria el e admirar-se. 

Pensam alguns astrónomos e pll il osopl1os, que os ~ i gnos 

ou animaes celestes influe m mui to nos animaes terres tres. 
Julgam muitos que o sol, no meio elo mundo como a 

alma do Universo, inteiramente lu minoso, c uni co fó oo de 
calor, e me-d iocr:ement.e secco, é a ori gem c a causa el o ca-
lor vital ele tudo, quanto nasce 110 ·Mundo. Dizem outros, 
que Jupiter, sendo temperado, é o autor ela tempcl·atura ele 
todas as creaLuras flU e vi'vem debaixo do Ceo. 

Seja o que fôr, nã.o fazendo estes çlois bcllos planetas 
(Sol o J upiter) se o giro natural fóra elos limites e r! a região 
do· Zodíaco, T)ão pócle duvidar-se, que não communiqu em 
suas virLucles á este circulo ond e se clemoram mais elo que 

' 
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n'outros remotos, e por isso encontt;!m-sc nestas regiões 
animaes sem num ero e mara\"i lbosos, parecendo terem se 
exforçado Deos e a natureza em prover especialmente es te 
paiz el e an imaes acl rniraveis, co rn o não se encontram em 
parte alguma, e, como cortejo de Jupiter, el e animaes . ce-
les tes, e especi al mente elo Sol. 

Já notamos algumas plantas, que se encontram na Ilha 
elo llfamnhà'o e suas circum visinbanças, tendo o ser vege-
l.ativo. 

Si não podemos descrever Lodos os animaes, que tem 
alma sensiLiva ~omente, p'elo menos vem a proposito agora 
mencionar aqui algu ns elos mais sin gul ares desse paiz, tra-
ctanclo em primeiro lugar dos habitan tes do ar, os passar9s, 
dos que se nutrem ele agoa, os peixes, t~ fina lmente de ou-
tros animacs e qnaclrupedcs, que vivem na te rra e sobre 
a terra. 

É impossível dizer-se a qualidade ele pa:;saros, que exis-
tem na Ilha elo l'r!cwanhão e suas visinhpnças, mui diversos 
dos nossos, quanto a especie, pluniagem, belleza, bondade, 
vivendo uns em pleno ar, outros nas agoas, estes sob re a 
terra, e aq.u~lles ordinariamente domesticados e fa1rlil iares, 
e todos bons de se comer, o que não acontece aqui. ' 

Nos habitantes do ar, ha, entre outras, estas aves de ra-
pina: 

Uym-u.açu. (Gavião o gmnde, ou 1·eal.) Tem o duplo 
do corpo de uma Aguia, a cabeça medianamente. grossa, os 
olhos medonhos c mui redondos, Lendo ao redor uma crista · 
de plumas em forma de circulo ou de Sol ,- e suas penn as 
são de côr parda. 

Tem urn a longa cauda, e debaixo d'ella, bem como por 
Lodo o ventre, encontram-se bonitas e delicadas pcnna:-; 
brancas, não inferiores ás do gavião. Tem a perna da gros-
sura ele um .braço, e o pé parecido com o do Grypho, da 
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largura ele palmo e meio, com as garras muito grandes. 
Tem tal furia e força, qnc póde agarrar, o estraçalhar um 
carueiro, deitar por terra um homem, caçando ele ordinario 
veados, corças, passaros e outros animaes indestínctamentc, 
e embora seja tão · valente e guloso passa dias sem çomer, 
o que admira. 

(.)Llando volLámos trouxemos tres ainda ele pouca idade, e 
delles apenas escapo"u um, que offerecem9s ao Rei, e foi 
visto por muitas pessoas de Pariz e de outras partes. 

Uymta Uymn. Outra qualiclacle de ave ele rapina, mui 
similhante á precedente, especialmente nas pennas, nos pés, 
pelo menos do mesmo taman l1o, e tambem mui to parecido 
~om .o Grypho. 

Uyra Uaçú Pwyta.n. Tqmbem outra qualidade ele ave ele 
rapina, de igual tamanho, com pennas ~io zenLas, e mais 
boriita por ser mesclada ele amarello. 

Uym Uaçú-on. Outra especie. São do tamanho de uma 
Aguia, tendo o bico amarellado, pennas negras, cauda branca 
e preta, e pernas amarellas e vermell1as . 

Uy·m-tõaÇ1ó. Outra especie assim chamada pelos Inclios. 
Verdadeira Aguia, pelo menos naquelle paiz. Bico e pernas 
ve rmelh as, e pennas pardas. 

Tctuato. Av~ de rapina _ do tamanho el e uma galinl1a, ten-
do o bico amarello e pennas pardas . 

Tcõunto-y. OuLri:l especie ele ave de rapina, muito pare-
cid a com o Tauato, porem muito mais pequena, e não maior 
do que uma peq uena perdiz. 

Kam-kam. Outra ave de rapina do tamanho de uma ga-
linha, cabeça nua e sem pennas excepto ao redor do bico. 
Suas pennas são brancas e negras. 

Urucurea-Uaçu. Outra qual idade ele ave 1l e rapina , elo 
tamantlD do ante€eclcnte, ele cabeça igual a ela coruja ou 
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mocho, t' de olhos grand es e redond os. A ca ht:!Ça é branca 
e o corpo pardo. 

Chua . Não é maior rio que uma galinha de tamanho me-
dia. lt uma qualidade de ave de rapina, que tem a cabeça 
pÚecicla com a dá coruja, a barriga avermelharia, e as per-
nas pardas. 

1\a.~t~wé . Parece-se muito com a coruja, c 6 ~ambem ave 
ele rapina. Suas pennas são pardas, c se0s pés se parecem 
muil.o com os do G1·izJho. 

Vivem Lodos es tes passaros á custa de pilhagem e rapi-
nas, perscgniodo os outms constantemente. 

J~n co ntr<~m-se ahi Lambem ,grand e numero de papagaios 
tl e varias cspecics, c de pennas de diversas cores muito 
bonit.as, faceis de serem apanhados, e de aprenderem a !'al-
Iar, como srj;:t o Uim-msoy~ elo tamanho de um capão gran-
de e com pennas verdes. Levantam e enição constante-
mente suas penoas, fazem 1wla em torno de sua eabeça 
como fazem os pavões com as suas caudas, e sP.nte-se pra-
zeJ: em vel-os pela variedadfl de suas core:::, uns vermelhos, 
Yercl es, e outro:; al: uC's, de cinco ou seis qualidad es de cores 
mi sturadas e matisaclas. 

}'enday-~oaçú. Urn a qualidad e de papagaio do tamanlw elo 
preeedent.e, el e bonitas pennas, de quatro cores, de cabeça 
ve rm elh a, amare ll o no dorso, branco na barriga e na parte 
inferi or do pescoço, e verde ·na parte ~ upNi or elas azas e 

· da cauda, e por baixo cl ell as amare ll.o. 
E mLJito bonito. 
U,ijm Iu7J . Outrrt qualidad e el e papagaio elo mesmo ta-

manho elos prccccleutes, inteiramente amarello como oiro 
fin o, menos nas pontas das azas e el a caurla, onde é verd e. 

Canindé. Outra qualidade ele papagaio, Lodo azul, ceruleo 
nn tiorso, e amare] lo na barriga , tend o nos rl ois lados da ca-
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beça, perto dos olhos, uma pelle branca, estreíada de negro, 
e sem pennas. 

Mam. Outra qualidade de papagaio, um pouco maior que 
o Canindé, verm elho na maior parte do seu corpo, e princi-
palmente nas azas, porem amarello, verde azul, e de outras 
lindas cores em varios lugares. Tem cauda do comprimento 
éle dois pés e de diversas cores. No~ dois lados da cabeça 

' . . e perto dos olhos, como o Canindé, tem uma pelle sem pen-
nas, e toda branca. Não é passaro de gaiola não sendo ella 
de !'erro, tem bico aclunco, ·tão duro e cortante a ponto de 
t.lestr~ir tudo o que apanha. 

!uruue. Outra especie de papagaio do tamanho do Canir:-
dé, de cor verde misturada de negro, tendo em vez ·de crista 
uma linda pluma de cor branca em fórma de éorôa sobre a 

. cabeça, o que faz bonita vista. 
i'rfaTgana. Outra especie de papagaio, do tamanho de um 

meiro, de cabeça muito grande, tendo ao lado dos olhos 
uma pelle branca sem pennas como a Amm. São suas pen-
nas quase todas vercl es, menos debaixo da barriga e no 
encontro elas azas, que :;ão da cor de laranja . 

E U/ruuaia. Ê do mesmo tamanho do antecedente, porem 
differe na especie por ter as pennas verdes misturadas com 
algumás negras, e o ventre azul e negro, verde e violeta. É 
muito bonito, e quando apanhado, é facil ensinai-o a fallar . 

Pamuà. É do tamanho de uma galinha, sendo amarello 
o alto da cabeça, cercado de l10nita cor verde./ A parte su-
perior · das azas tambem tem a cot· verde, porem é mistura-
da de amarella. 

É muito bonito, e considerado como o verdadeiro papagaio, 
e entre lodos é o que melhor falia, e que aprende mais de-
pressa e facilmen~e. 

Tuin-m;i?·y. Do tamanho de um pardal , e por isso não 
drixa de pert.encel'. a especie rlos papagaios. Aprende a fal -



lar com facil iclad.r, c pronuncia bem as palavras. São mui 
li geiros, lcm as pcnnas elo co rpo brancas, a par'l.c superior 
da. cab.eça c ao redo r dos olh os cheia de pennas el e cor ama-
reli a muito bonita . 

TLvin-~•açú. g um pou co maior qu e o T~•in-mi1·1;: perten-
ce lambem á csjwcio elos papagaios, tem pcnnas ele bonila 
cor verrle, misturada ele var ias partes de cor de laranja mui-
Lo viva. Qua ndo apanhado é um elos quo r n~ lbor·· falia . 

C·wilt& cwi1tp . Do tamanho de um pardal. 8 ve rm elho o 
alto da cai.J eça, verde c azu l o dorso e verde o ventre. 

Tarnhr.m apri'n rl e a fallar com facil id ade . 
Ainda por lú existem muitas outras qualidad es de passa-

ras, qu e ap rende m l'ácil men te a f'allar c~mo as qualidad es 
de papagaios, ja referidas, e são• muito !iodos. 

Nós só lemos cin co ou seis qua lid ades de passaras, que 
bem pod em <!Ilrencler a faJi ar, f! uma SÓ ele lindas pennas, 
porem na !lha do Maranhão e s u a~ circmn visinhanças exis-· 
tem grand e. numero dc: ll as, que alem ele aprend erem a fa!-
lar, tem linda' p c nn a~; rio varias co rc8, que atrah e~ agra-
cia , e prende a alt.enç.ão de quem as vê. 

Utj1'ct-lain-ewn. Do tamanho de um pa rda~ porem mtlito 
bonito. Tem pennas negra na cabeça e nas azas, pon~ rn o 
bico, os pés, c todo o corpo emfim é ele bonita cor ve rm e-
lha, e visLo ciP. longe parece' fogo ardente, e sua voz agrada 
qu anto é po:sivcl. 

Todos es tes passaras servem para comida, especialmente 
os papagaios, com lodo não se utilisam delles fJara tal flm, 
e não sãrJ Lão bons como mnitos otttros qu e por lá exis-· 
tem. 

Entre ou tros existe o Jlfo,yton, qu e é llo tamanho ele um 
pavão, e muito simii!J ante, menos na cauda. Sobre a cabe-
ça tem poupa, c ou as pennas são negra e braneas por ·l.oclo 
o corpo. lt bo11 i1 o pas';u·o e muito i.Joa comida. 
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Ainda temos os seguintes: 
Moyton-tin iffimn, que é do tamanho do precedente, de 

bico mais grosso, duas vezes mais comprido ,' c da largura 
el e dois dedos. 

Tem Lambem poupa, pennas vermelha::; e brancas, e é 
muito lindo . 

.!aC'I.b. Verdac1 eiro faisão, muito parecido com os nossos 
tl muiLo boa comida. São ahi muito Ll'iviaes r em grande 
numero. 

Ja.cu ubuyh. Outra especie ele faisão do tamanho de um 
g·alo da lndia. 8 muito bonito; são azues as pennas ela ca-
beça, e de bonita cor negra e lusidia todas as outras: os pés 
são vennelhos. . 

Amwan. Tambem outra espec.ie de faisão, do tamanho 
de uma gallinha, sendo vermelhas as pennas do pescoço, e 
outras amarellas côr de palha. E muito !indo. 

Ainda existe outra qualidade el e passara, cujo nome não 
sei, e por isso apenas direi que é do tamanho el e um gallo 
da lndia, e tem o bico similbante ao clelle. 'l'em na cabeça 
um chifre ou ponta do tamanho de um dedo, e suas pennas 
são de cor parda. É muito boa comida. 

Nambu. Perdiz duplamente maior do que as nossas, em-
bora muito parecida. Por lá existem em grand e quantidade 
~~ é exce ll en te comida. 

Nctmbu-~baçu . Outra especie de perdiz, maior do que um 
capão, com pennas pardas e olhos azues . 

lnctmbu-tin. Outra qualidade de perdiz do tamanho de 
urna gallinha, de pennas braneas algumas· e negras, produ-
sindo ovos a sues do tamanho elos de galinha, e delles se 
servem os Jndios para pintar e enfeitar suas espadas quan-
do vão para a guerra, ou quando vão matar seus prisionei-
ros e para isso cos tumam fazer uma festa. 

37 
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Jfacucaucí. É ainda outra c.specie de periliz do tama-
nho ela antecedente, suas pennas são ele tres cores, verme-
lha, branca e azul, muitü boniLa~ e vivas, e azues seus 
ovos. 

Tucan. (Tucano). Do tamanho de um trocaz, com o bico 
não proporcional ao seu tamanho, que é de 6 a 8 pollega-
das de comprimento, e ele tres déclos de largura. Adiante 
do e5tomago tem um peitoral da largura de tres a quatro 
dedos, de bonita cor ama rello-alaranjado, cercado de car-
mesim, a barriga branca, as cos tas vermelhas, as azas e ca u-
da negras. 

Tt muito lindo, e bom para comida. 
l-Ia Lambem outra qualidade de Tucan, cl1amaela pelos 

inclios Uaycho, elo tamanho ela antecedente, bico igual, po-
rem vermelho e amarello, e tomago branco e matisado el e 
Yerm elho, cauda amar&lla, e branco o resto elo corpo. 

8 tão ag1·adavel á vista como ao palaclal'. 
Iapu. Do tamanho de um pombo. Tem o bico maior do 

que um dedo, suas pennas são el e linda côr ver,de-mar, 
mesclada el e negro, cauda amarelta e elo comprimen to de 
um p·é. 

8 muito bonito e optima comirla. 
Japy-uac;u . Do tamanho ele um pardal, lendo a cabeça 

branca, as penoas da · ba1·riga ve rmelhas carmezins , e ver-
des a parte superior das azas e a cauda. 

É tão bonito como saboroso. 
Amscwy. Do tomanl10 de um poltli.JO, sendo branco, po-

rem matisado de verme! h o o seu ven l.re e negras as azas. 
~xcelJenl c comida. 

U?'~&. Do tamanho ele uma perdiz, com crista á simill1ança 
dos gall o~, e suas pennas l.em tres cores, muito bonitas, ver-
melha, negra e branca. 
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Constantemente está picando o tronco das ar\'o res para 
1 ver se ha alguma c;oncavidade e nella mel para comer. 

U?''/.6. i-\s;sim chamada pelos lnclios outra qualidade de 
passaras, muito similllaote a codorniz ele França, porem 
duplamente maior, e com grilo difl'erenl.e . J~ r,omich muilo 
~ aborosa. 

Senwupyytan. Do tamanbo de' urna perdiz comrnum, e 
suas pennas Je nm branco pardo, muito lindas. Boa comida 
alem de muito bonito. 

Sa,uia. (Sabiá. ) Do tamanho de um pardal. São amarellas · 
as penoas elo ventre e pardas as outras. Vive ordinariamen-
te nos jarç]ins ·comendo pirnen.tas ele forma, qoe do lugar, 
onrJe cabe o se u excremento, nascem pimenteiras, as quaes 
são muito bem tratadas pelos lndios, que a~ vendem. Ser-
Vt'l este passara o oJ!icio de _jardineiro, semeando pimentas 
por torla a partP, e por isso dizem os Inclios ser elle bom 
passara , porque só o seu excremento lhes dá machados, fou-
ces e outFos generos, de qu e carecem. 

Ha outra especie de passaro elo tamanho de um pombo, 
a. qu e chamam T·ltc& '1.6.'J?'C& Miry (Tataira) «passa rinho de 
Fogo», pül' serem SJaS pennas de · COr de fogo, excepto as 
azas, que ~ão negr·as e brancas, e algúmas com as ponl.as 
amarei las. 

Tat.a-u,yn~ 'UctÇ'lb. Passarô grand e ele fogo, maior do que 
o outro; porem muito parecido e elo tamanbo de uma gal-
linha. 

A?··u?ncwa.. Do tamanbo clt! nm pombo, negro na cabeça, 
nas azas, no dorso, e na cauda é ve1·meliJO . lt boa comida. 

Ke1·é-h•ct . Do LamanlJo de um pardal, de cor violeta mis-
turada com a el e ve rd e-m ar no co rpo, e negra nas azas . Sa-
Ilnrosa comida. 

Jemt:i.J. Muito parecido com as no::;sati rol as, e eucontram-
se por toda toda a parte. É comida mui lo delicada e boa. 
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Si Deos é admiravel na creação de todas as especics pe 
passaras, uns no.taveis pelo seu tamanho e· outros pela va-
nedade de suas pennas, não o é menos em relação ás duas 
seguintes qualidad es tanto pela sua pequenez como pela 
belleea de seu corpo. 

lapyy. Assim cllamado por alguns, e é elo tamanho de 
um besouro. Tem na cabeça uma corôa reeloúcla ele lincl as 
pennas azues, no corpo Lambem pennas verdes misfnraclas 
com azues, e na cauda negras. 

Uénonbtb.'IJI~. Outra qualidade assim chamada por alguns, 
ainda mais pequena do que o Japy. O seu bico é comprido 
e delgado, suas pennas são de diversas co res, e ·L!uando 
vôam fazem susurro siinilhante aq elo besouro, e quando tre-
pados sibilam mui fortemente, e não em proporção el o se u 
corpo. 
. Existem por ahi Lambem certos passaras uocLurno:;, com0 
sejam os P~bpoyh Pupoyh elo tamanho de milhal'res, e com 
pennas parda~ misturadas. Gritam e fazem barulho toda a 
noite . 

.I<JnconLram-se ainda os seg.uinLes: 
Urutaguy. (Aratauy). Do tamalmo de uma gallinlla, e de 

penuas pardas mescladas. Tanto elles como seus filhinhos 
griLam toda a noite como que se queixando. 

Yucu1·utu. (Morucututu. ) São do tamanho ele patos, com 
plumas verde-anegradas . GriLam toda a noite como os pre-
cedentes. 

Andheura.. Morcegos muito parecidos cdm os nossos, e 
muito maiores. 

Dão gritos fortes e medonllos. Entram de noite pelas ca-
sas, e si encont,ram alguem dormindo, atacam, escolh em a 
extremidade elo dedo g-rande de qualquer pé, e sem que se 
perceba, toca-o e suga-lll e insensivelmente o sangue em 
grande 4u.aoticlade deixando-lhe alguma dor, e embora não 
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$eja grand e obriga corntud o o paciente a ficar cleiLado em 
sua rede por espaço de 24 horas por causa elo sangue per-
cliclo, qu e somente se pocl_e es tancar pelo repouso. 

Por esta form a tem os anim aes o genio elos habitantes ela 
terra, os qu aes são tão cru eis c deshumanos, qu e sem a me-
nol· cli!Iicul clade comem a .ca rne e bebem o sangue dos se us 
inimigos. 

Não comem os índios este passara. 
Qu anto aos passaras aq uaticos ha ele muitas qu alidad es, 

nu trioel o-,:e uns de lagos tms c ca raugueijos e varias peixi-
nhos, que se encontram l'! as areias c no lodo das praias. 
Caçam outros constantemen le caraogueijos, lagos tins, sargos 
e voadores. 

Temos ainda os seguin tes: · 
Uam. (Guará). 'l'ambem ave aquatica, cujo bico tem o 

comprimento de meio p( muiLo fin o e ponteagucl o. 
São suas pennas vermelhas ou encarnadinhas em Lodo o 

corpo, menos nas azas, que são negras. 
Quando cozidos, sua carne flca ve rmelha, é muiLo boa co-

mid a. Andam aos band os pelas praias, e pernoitam nos 
mangues. 

Ta11'bcttictn . Tambem ave aquatica, igual ás precedente$, 
excepto nas pbnnas que são p a rda~. Excell ente comida. 

l~ocon tra-se por toda a pal'te na visinhaoça el o mar. 
f 'acam-on. (Carão). Mu ito similhanlc as precedentes , 

pore·m de especie diversa, c com as pennas oegras . Boa co-
mida. 

Jl1aucti'i]J. (Magua ry). Igual á garça real. 8nconlram-se 
muilas nas areias ela praias. 

Uintrtin. São as nossas garças, porem do l'u na'ril w ele pa-
Los; ,;uas pennas são brancas, e o mais üouilt) ']IH' l' pos-
si Yel. 

ft tà'o ag radavc l a vista. como ao paladar. 
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Cacara . São gaq;as peq iJenas, umas IJrant;a.:; , Utllras par·· 

da~, e tollas em abuoclancia, e boas para comida. 
Pot,in;. São marrecas. Encontram-se !a por toda a parte. 

Ha negras, pardas, e de. diversas cores . Boa comicla . 
!(a1·ypim •. Tambem o chamam Theso·u,m, e fazem guerra 

c;o nsLa nLemente aos peixes_ voadores, corno ja se rlbse no 
L:a pitulo 8. 0 

At.!J. I~ do Lamanbo das ga rças, com pennas brancas, e no 
meio da calllla uma maior do qu e as out.ras, do Larnanbo de 
u.m pé ou pé e meio, rnoito estreíl.a. lt muito bonita. Ordi-
nariam ente vai muito longe pelo mar, caçando peixes. 
- 1'·ui~b·i~bGh. Maior elo qu e um gallo da lndia, tend o o bico 

do comprimenln (le urn pé, e da largura el e lres dedos, a 
cabeça negra, o pescoço muito co mprid o B branco~ as aza:s 
parclao;, as pernas alta~ como a cegonha, porem muiLo tnais 
grossas. Quando e~ l·á em pé é da· altura de um homem. 

lt boa corni.\.1. Mora nus campos au lado dns l'ios. 
h HIIU/I'tb . (JdLuru ). Ot!Lra qualidade ele ave igua l á pr('-

t;edente, ~enclo . negros o bico, a cabeça o as pontas ela~ 

azas. 
Aind a exi stem ouLros passaro~, que llabit;.lln os caJnpo:>, e 

a terra .. uão Lendo .azas bastantes para vôar, n ~aiLar ua:; 
arvores, bem como o Ycmdu, espccio de aJJesLruz, muiln 
grand e, (\ maio1· elo que um homem. 

Na verdade não voa, mas em compensação é tàu li geiro 
correndo, q·ue é bem cliffic il apa11hal-o, c orclinal'iamcnle <ll l-

rlam em Lancl os . 
Satia.n. Maior do que uma ga llinila grande ela lnclia, eo!ll 

pcrr1as compridas cotno a Cegonha, c bi co igual. São parclas-
cinzeJJias suas pennas, c não pod e alcançar com o vôo mab 
que quin r.c palmos. 

Corre porem tão ligeira, a ponto ele não sr.:· apanllacla pt·· 
Jo:3 cães. 
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rJuanto aos passara:; domesticas ha muitos como sejam 
gallos e gallinhas da India , chamados A?'aignan, que ahi mui-
te se multiplicam, muitas gallinbas communs, mui parec.iclas 
com as nossas, a que dão o nome de Uim-sap•ukay, quando 
já tem posto 5 a 6 ovos. Chocam seus ovos em todo o 
tempo , e ei,: a razão ele sua multiplicação. 

Ha tambem patos chamados Vep, muil.u mais bonitos c 
mais saborosos elo qus os nossos, e elo mesmo tamanho : 
adeus e gansos, a que dão o nom e Poti?·y, maiores do qu e 
o:; nossos, de lindas pennas, e excell entcs para comida : 
pombos bravos, a qu e chamam Pictbssu, e mansos conhe-
cidos pelo nome de Pica.sstbtin. 

'I'odos estes passaras os Indios apanhatn facilm ente, e do-
mesticam-nos tanto po1· gosto como para comerem, quando 
lhes parecer.-

Não ha pessoa alguma qu e os veja, que não admire a sa-
bedoria e providencia de Deos na varieélacle e na belleza dos 
passaras que habitam o Maranhão. 
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: CAPITULO XL 

l 

Si a região aerea do Maranhão t; suas vizin bança:; está 
\ as~im t.ão maravilhosamente povoada de passa ros, as suas 
1agoas, proporcionalmente, não são menos abundantes de 
peixes, uns do mar, outros de rios, de rt>gat.os e de agoas 
doces. 

Sendo tão impossível parLicularisar a::; diversa~ qualidades 
de. peixe.s, que lá se encontram , como é o contar-se as es-
Lrellas do Ceo, con tento-m e em espeeiOear algumas das prin-
cipaes, mais cornmuns e triviae:; . 

Entre os maritimos exi~tem os seguintes : 
Uan:vna . Maior e mais grosso do que o maior boi. Na 

cabeça se parece muito com o boi menos nos cornos e nos 
pés ,porque não os tem, c sim em seos lugares estão aza:' 
para nadarem. NoS' os~os , na gordura e na carne é simi-
lhante ao me.l hor boi, sendo a ca rne apenas um pouco mais 
branca, mas fraca, não muito consistente, e muito saborosa, 
e o seo caldo é sim ilh ante ao cald o ele carne cozida. Por 
tudo isto deram-lhe os fi'ranceze:; o nome de peixe-boi: nu-
tre-se de hervas e el e folllas de mangue. Creio que isto con-
corre para serem elles mui saborosos. 

I 
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Pyra-on. Tem mais ele 6 pés ele C!ltnprim ento, e sua cir-
c:um l'erencia é maior do qu e uma barrica. Suas escamas sàn 
negras e do tamanho de qualquer mão. Boa comf<la. 

f 

Pimpem ou Cam'Lwupuy. Do mesmo t.,~manho, que o I 
precedente, de grossura proporeional, e ele escamas largas . 

Uy1·y. Tem el e comprim ento ele trns á quatro pés, de 
largura a de tÍma coxa, a cabeça muito chata, e nas costas 
tem azas de meio pé ele comprim ento e mni pontudas, cn- / 
jas picadas são mui perigosas, embo!·a seja um rlos me-
lhores peixes do mar . Ha tambem outra qualidade, porem , 
de agoa doce: são muito cheirosos e como que almisca- ( 
rados. 

U1·y-Y.u,ue. (Gurujuba.) Muito parecido com o precedente, 
except'o na cô 1· por ser arnarella. Boa comida. · 

Uaoam. (Acat:á?) Muito similhante ao savel, porem muito 
maior e mais grosw, e com muito poucas espiqhas, pelo 
qL'e é mais saboroso. 

Uatuo·upa. Peixe de escama::1, tendo cte comprimento dois 
pés. Tem a cabeça Rmarella, e é cxcellentc comida. 

OIM·ema.n~'Lbaç·ú· . (Curiman. ) ;\!uit.o similhante aos sargos. 
Tem quatro pé~ rlP cumprimento e largura proporcional. Ha 
Lambem outra;-; qualidades de sargos, a que chamam Pamty. 
São n1enores que os precedentes, mui simílbantes aos nossos, 
porem muito mais go rd os e exce ll entes. 

Py-ra-C'Lba'LM. Muito similllante ao Pam,ty, e do tamanho 
de um e meio pé. 

Cambu?·y-'l.baçú. (Camurin. ) Muit o si milhant.eaoB(t?'. Tem 
quatro pés de comprimento, cabeça mui similbant.e a de 
porco, cauda amarel.la, e cheia ele escamas. 

U1.famrn. Peixe de escama~, e do tamatlbo de dojs pé:> . 
Ya'l.bebuy·re. Peixe chato similhante a arraia, pt)rEm ~naiol'. 

pois tem maiii de '2 braças de comprimento t' uutru tant.o 
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de largura, e com urna C:Spaua du lam an iJo de unJ pé. Tl.'rn 
:;aa cauda mais ele braça c meia, e no cc:nLra. uma poula 
em forma Ll c dardo muito maiOI' do que um clecln, e cuja 
l'eriLl a é lão perigosa, qu e as vezes é melh or cortar-se a 
parte o1J'cncl irla. 

Narinna?',IJ. Outro peixe chato, mui pat\lCido com a ar-
raia, Cil ll1 6 pés ck cumpl'imento e outro tanto de largura. 
8 elo tamanbtl el e uma braça sua cauda, c no meio tem tltna 
pottLa como o precedente; p"rem mai s conip ricla por Ler 
perto Ll c um pé. lt muito pcrigo;.;a. J.;:;;te peixe é louo ra-
jaclo el e ·branco c negro. 

Ucbm. Peixe chato tom doi~ pés ele comprimento e mais 
de um l.I C largura. Sua cor é prateada, c ·suas barbatana:'\ 

•\ 

amarelladas. 
il ca? ·a- ~bttçü . J:>eixn chato, Llu laltlanbo el e Lres pé~, e el e 

largura proporcional. lt negro e muito cbeio ele c;:;ca mas. 
Awm PMbe . (Carapeba ?) Peixe chato, de pé e rncio ele 

compl'imenLo e de largura pruporcional. No mais é :;imi-
lltan Le ao ant<'ccclcntc. 

Acam-po_ijtan . Tambem um pt>i .\e rbato, muilu sitnilltaute 
ao Acctm-p.me . I~ rajad o Ll e vermelho e de branco . 

Awm-pu·J'1bl'IJJ. lt Lambem peixe· c!Jalo, muito parecido 
corn o outro, porem rajact o ele negro c el e amarello. 
Acam-i~ú . Tet11 o comprimento de um pé, cheio de e~

t:arna~, a cabeça verde, dorso arnarollo e ventre brauco. 
Pan~; . (Paru. ) Peixe c halo do tamanlw do ;(cam-·Ltctç'l.i. e 

mui to simi lh anlc. I~ escamu3o t: negro. 
Ammassa. Peixe chato, mui to ~im ill'i'an le ao LúLíJ'Ibado, 

com ma i :'I de dois pés de comprimento c largura proporcio-
nal. Scos espo rõPs são maiores do qu e tres cl eclus, o ven-
tre l.Jrancu, r: o clor:;o negro . f;; ' boJ comida . 

Ha outra qualidade ele peixe chamada Am ·ua1.w, com mai:; 
de oito pés de comprimento, de pell c dura , e muito pare-
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ciclo com o tubarão, de que ja !'aliei, tendo na extremidade 
de seu focinho uma espada á maneira de serra, elo tama-
nho de dois a tres pés, com que mata os peixes. 

PancttJanem. Tem o comprimento tle 6 péR, sua pelle .é 
muito dura, .e muito parecido com o precedente. Na extre-
midade do focinho tem tambem uma espada elo tamanho de 
dois pés. 

Pacamão. Sem escamaô, pardo, do tamanlw ele dois pé~ , 

ele cabeça grossa relativamente a seu corpo , que é delgado. 
Encontra-se ordinariamente no buraco das pedras. 

Ca?-dm~M''Lt. Muito simi lhante á enguia, tendo de com-
primento braça e meia, c largura proporcional. Acha-~a de 
orclinario no buraco das pedras. lt saboroso, porem sua mor-
dedura é perigosa. 

Tinmoc'LHtaçtt. Muito parecido com as enguias, p0rem 
são alvos, do tamanho de duas braças e el e largura propor-
cional. No focinho é similhante ao peixe ütc'iu, e tem um 
pé de comprimento. 

Panyanaitt. Similllante ao prececl ente, porem branco e 
do mesmo tamanho, menos no maxillar inferior muito mai~ 
comprido do que o superior. 

Bntre os peixes elos rios c el e outras aguas doces admi-
ram-se os seguintes. 

P·nmké. 1 Muito mais grossf.l do que uma coxa, c de co m-
primento de -'1 pés pouco mais ou meno:, . 

Encanta a vista pela variedad e el e suas cores~ pois é pin-
tado ele verme lho, de azu l c el e IJrauco. Não faz caso cl1'l es-
padeiradas, e nem se meche elo lugar, em que es tá, porque 
sendo muito molle sua carne, facilmente se abat.e com a b?r-
doada, e nada o maltrata. 

1 PttraqwJs. Ou já desnppareeco esta e~pccie ou então ha·grand e 
exageraçãe . 
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Quando porem é fnl'ido, elle vos dá tal choque no braço, 
qu e, alem dP- cau sar-\·os grande dor vos fará recuar 4 a 5 . ' 
passos para traz, e cahireis vós de um lado c vossa espada 
de outro, como aconteceu a um joven da nossa companhia, 
que assim aprend eu a sua custa. 

C~o1·imatd . Outra qualidade de peixe mui simil hante áo 
Ca1·po, porem muito mais comprido e mais largo, pois tem 
mais el e quatro pés, e é um dos melhores peixes que se 
pode com er.' 
s~M'U·uy. Da grossura de uma coxa, e do tamanho de tres 

qnartas partes della; sua cabeça é grossa, e mui escamosa 
como a Carpa. 

laconcla. Tem tres pés de comprimento, e é escamoso, 
e rajada de amarello, ele vermelho e de branco. 

AcaTá . Tem el e comprim ento e de largura quase um pé: 
é escamoso e rajad a de vermelho na cabeça -á similbança 
da flor do Lyrio. 
Mendu·~oel. Do Lamanl10 de um pé, e el e CÔI' ayerme-

lhada. 
PIJ1'ain . Do tamanhq de um pé, r. da largura do meio pé, 

sem escamas, amarcllo o ve rmelho, com dentes mais cor-
tantes· do quo Lh e~o u r as, c por i.,;so lh n cl ã o os Imlios esse 
nom e, que tem tal s i gni Oca~~ão . 

Opecm. lgual ao P.lJm·vn, com dentes cortantes como eJie, 
porem rajaclo el e vermelho. 

TM·ehu1·e. (Tarira ?) Similhante ao Patfaty , muito mais 
espinhoso, e com <.l entes tambem cortantes. 

Teiu. Sim ilhante ao Ta·rehu1·e, menos na cabeça, que é 
azul e mais redonda , e não te m Lanlas espinhas.- Sua cau-
da é amarolla, e se u corpo ve rm elho. 

Tamoc~tq . Peixinho de mr- io pé de comprimento, e todo 
cheio de escàmas, com armaduras ou manoplas de ferro. 
Sua carn e é amarella e saborosa. 
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Pint-p'in·in. Do LamaD ho de dois pés, !orlo branco me-
nos a cau('Ç'I, qn e é rajada, e a cauda <.~marella 

· PlJm-Cotian~ . ~Juit o sim ilh an lr á pescada, escamoso, e 
r<ljado de pardo c branco. 

P.IJicwe Oc~çú . Muito similhante ao peixe-rei. Tem a 
ca nda vermelha, ó mai;; grosso, e exce ll enl.e comida. 

Sarc~pó . Muito parecid o corn a' l arnprc~ia~, pm'em 8 um 
poueo mais largo , c tem o nariz mais comprido. 

Mussu. ~ lui l\l parec id o com a enguia, e lem el e compri-
mento 4 pé.,. 

Ha muitas qualidacles de carangueij os , cn mo .sE'jam os 
One.!JIW?rwin, maiures elo que fluas mãos juntas, e propor-
cionalnwntc grossos, e quasi todos azucs, com as unhas lào 
gro:'s::ts como um punho. Moram no buracti" que fazem no 
chão, ou junto as arvor1's, d'ond e são tir'aclos com clifficul-
dade. B bôa co mida. 

~la tamhem outros cbarnaclos Uç.ct, do tamanho el os pre-
cedentes, Lendo as pema::; a,velludadas e mui vermelha ~. 

8ncontram-se nas raize:S dos mangues. 
Existem lambem os Oia-Uarú.. maiores do que um pé, A 

acham-se nas ped ras entre as ostras. 
Amt·u·. Um pouco menores que os precedentes, rajadns 

ele amarello e de azul. Eo contram-se o o mar. ' 
Si?·y. Tambem se acham no mar. Uns são azüE's, A ou-

i ros IJrancos . 
.4uii·m U~'a. (Graussa) Carangueijos brancos ~ maiores Llu 

CJUC um punlw. Gostam elo ambar gris, e quando es tão nas 
praias descubertas, ou mesmo occuiLÇJS nas areias, l'cncm 
ci rcul o, apanha cada um o qu e póde dessa substancia, e 
earregam aR vezes grar:cles pedaços para os buracos, onclr 
sr aiJrigam , r ahi vào buscai-os os qur a conhecem ou tlella 
uec "ssitam. 
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CAPITULO XLI 

A nim Aes Le rres tres , q u e se enco ntram no i\1a t' a n b i1o 

Palta-me ag:ora tractar e111 terceiro lugar dos animaes trr-
r A~ tres , que se encontram, na Ilha do Maranhão e suas cir-
cumvisinhança!'i. Correm un$ e arrasLam-sP t)utro< quase 
todos ;;elvagens e são os seguinLrs: 
Suaryt~-a7Ja1 ·. Coq;;as r viarlos muito similhaute~ aos 

nos ' OS. 

S'uaçú. Cabritos monLezes, em abundancia . 
Tayaçú. Especie de javalis, difl'erentes dos nossos, porem 

mais pequenos, com um buraco no dorso á similhança ele 
um respiradouro, d'nnde exhala um cheit·o fet.irl o. Ha mui-
tos, e andam em bandos . 

Tayaçú-et.l). Outra qualidad e comó a precedente, p01·em 
muito maiores do que os javalis de Já. 

Coend'l.il . Porco espinho. Por Já existem em quanttdad A, 
rio tamanho dos nossos javali:;, com espinhos e aguilhões 
grand es, pelo menos do tamanho de um pé uns maiores 
outros menore::;, brancos e pretos, e proporcionalmente gran-
des e ponLu cl ns. 

7'ct?nan&tbá. Certa qualidade de animaes, do tamanho de 
um pé, língua comprida e estreita, pellos parecidos com o 
do cavallo porem mais grosso1:1-, ·auda muHo bast.a á ma-
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neira da elo cavallo, pés rachados como de boi. Tem estr 
animal a astucia rJe introd uzir a língua nos formigueiros, 
e};isLentes debaixo da_ terra para assiru atra hir as formigas 
e cornel-as. É muito bom, e por isso comem-no os Indios 
velbo8, não porem os moços visto repugnar-lhes por se nu-
trir elle ele formigas, e assim enfraquecei-os tirando-lhes 
força e coragem, indispensaveis á guerra. 

Tapiy1·e-eté. Vaccas bravas ou selvagens, mui similhantes 
ás nossas, menos nas orelhas que são maiores . Tem a cauda 
e as pernas curtas, dentes agudos, e sem chifres. Dentro 
d'ellas encontra-se uma pedra cham ada-bazar. 

Tat~& . De muitas qualidades. Tatu-a.r;ú, Ll o tamanho de 
earneiros, mais. compridos e redondos, com a cabeça e pé;; 
parecidos com os ele porco, orolb.as ele lebre, cauda do ta-
manho de dois pés, escamas grossas, brancas e pretas, §O-
brepostas umas ás outras a maneira dA couraças, menos no 
ventre, qu e é liso e sem escamas. 

Tát~&y- 'v-a.9Ú. Muito parecido e do mesmo tamanho, que 
os precedentes. 

Tat~õ-eté. Do tamanho de ''apozas, com escamas menos 
duras, porem mais cheias de malh as: é melbor comida. 

!at-u-petJ. SimilhaoLe ao precedenLe, porem como alimento 
é inferior. 

Tatu-a7Ja1·. Do mesmo tamanho e similhança do Tatu-
eté, menos nas escamas, pois são mais ct'uras, e flexíveis, fa-
zendo uma bola a maneira rle um ouriço. É exce!l ente co-
mida, e superior aos outros.' 

Tatu Uài-nchun. Mais pequenos que os precedentes. 
Tat~" Jlfi1·i. Menores de Lodos pois tem apenas um pé de 

corpprimento. Encontram-se nÓs campos, e outros nos bos-
ques e moutas . 

Cuaty. (Quaty) · Simil11ante a nossa raposa, excepto na 
cauda que é menos basta. BOa comida. 
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Pac. (Paca) Outro animal, maior que o precedente, bem 
roliç~o, de cç.beÇa grossa e curta, orelhas muito pequ enas, 
cauda maior do que um dedo, pelle bonita, peJlos fortes e 
duros , brancos e preto::;. 

Aguty. (Cntia) Muito parecido com .J eitõesinhos, menos 
na cabeça, que é similhan te a de um rato ; sua cauda é rio 
tamanho da metad e ele Llm dedo, pelloR fortes, e côr awr-
rnelllada . 

Tapity. Mu i similhantes as lebres e coelhos. 
· Ponna1·é. Muito parecidos com ·O precedente. Uns tem a 

cauda, do comp rim ent.o de meio pé, e ouLros não, e são 
cl1amados Anwco e Sa~1:ia .. 

Qu anto aos animaes ferozes temos de fl iversas qualida-
des, e entre outras as seguintP-~·: 

Jcomd.ire. Uma especie de onça, elo tamanho de cães in-
glezes, com pelle mui delicada e pintada. São furiosos e 
por isso m(Jito temídos pelos lndios. 

Suliss·uam.n. Especie Lle Leopan~o, do tamanho do antr-
ceAente, e pelle malhada . 1~ muito furioso. 

JJ1a.1·gain . Especie rle ga tos bravos, assim chamados pelos 
Tndios. Ê bonita sua pclle e malhada por todos os lados. 

Ha ainda outro animal
1 
monstruoso, de cabeça redonda, 

mui parecido com o homem, ele pellos pardos e grossos, e 
ele quatro pés, de que se serve para trepar, com tres gar-
ras em cada pé, cada urna do tamanho nA um dedo, mui 
fortes, e com que se agarram quando trepam, sendo dif-
fl cil tomar-:;e-lhe qualquer objeeLo quando por t> ll e agar-
rado. 

Quando oa superfléie da terra arrasta-se com o ventre, e 
as vezes enterra-se tam bcm por ella á Jenlro; quando tre-
pada n'uma arvore, não a deixa sem comer todas as suas 
folhas , depois desce, principia a comer ten a até galgar ou · 
tra ar.vore , onde l'az o me.:;mo que já dissemos. 
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Quer de 1·astos quer Lreparlo, é sempre mo,·oso, e por 
isso o chamam P1·egu'iça.. 

Ha de duas qualidad\)s, uma do tamanho de lebre, e a 
que chamam Vnai.i, e outras duas vezes maiores, e a que 
dão o nome de Vnaü Uaçú ambas monstruosas. • · 

Ha Lambem muitas qualidades de macacos e de monos: 
uns chamados Uiü·iue, todos negr?s e grandes eomo os 
maiores cães, e soltam griLos tão fortes a ponto de serem 
ouvidos em disl.ancia de legoa, e outros Cay Uaçú, abi mui 
communs: estes Cay-on, todos negros, de barba maior do 
que quatro dedos, c as vezes até meio pé, bonitos e por 
isso agradaveis á vista, aquelles Cay-mirri ou Sapaiu, de 
bonito pello amarello, misturado de diversas eores, todas 
bonitas e lindas, e aquelles outros Tania·r.IJ muito peque-
nino, e de diversas cores. 

Ainda tem por lá os Ma-rikina,, uns grandes, outros pe-
quenos com a cabeça similbante á um coração, e coberta 
de um pello prateado; os Y'/,&pam (Juripary) rajados de bran-
co e de outras cores, e finalmente os Sag'/,&y de pello pra-
teado, e mais pequenos e mimosos de tonos. 

Tambem lá se encontram cães clomesticos, chamados 
lanuares, similhantes aos galgos, porem mais pequenos, 
proprios para a caça, principalmente de cutias, pois presen-
Lindo-as em seus covís não deixam de ganir até ser tal eaça 
apanhada. 

Entre os animaes rasteiros ba o Boy-été, (Giboia) de gros-
SI,lra superior á uma coxa, e do comprimento de duas bra-
ças, sem pés, e com a pelle lisa e rajada, de diversas co-
res, que o fazem muito agradavel á vista. Tem esta serpen-
te 4 dentes unicamente, porem mui cortantes, e na língua 
dois aguilhões, tão finos como pontas de lancetas, ferindo 
com elles maravilhosamente, e o mesmo pratica com a cau-
da, sendo a picada desta mais perigosa e m0rlal. No fim da 
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cauda tem um pequeno chocalho, ou para melhor du;er, uma 
pequena bexiga, que faz barulho, como se estivesse cheia 

·de ervilhas, e parece ter-lhe sido dada por Deos para avi-
sar o hom em de que deve precaver-se ue tão perigosa ser-
pente, e assi111 acontece aos lndios, pois . apenas ouvem o 
sussurro desses chocalhos ou campainhas previnem-se logo 
para mata1-a . 

Tem ainda as seguinLes: 
htboy. (Giboia). SemelbanLe á cobra, porem ele gros:mra 

maior do que uma perna, de pelle preta sobre o dorso, ver-
melha e branca no ventre, mui venenosa e por i:>so como 
a precedente1 não o comem os lnd io~ . 

Tam-guy-boy. (Tariraboia). Especie dtl lagarto, com dois 
pés, da grossura de um braço, do cumprimento de uma Lra-
ça, e com a pelle rajada de vermelho, de branco e de ne-
gro. E .mui perigoso, e não presta para se comer. 

Ta1·ehuboy. Outra qualidade de serpenLe do comprimento 
de uma braça, e da grossura de uma perna, de pelle mes-
clada de branco e verde. Temem-o(!. muito os Indios, embo-
ra seja boa de comer, e cleUa se alimentem os Indios algo-
mas vezes. 

Ha tambem sapos muito grandes, a que chamam c~vru?'U. 
Alguns ba de um pé até pé e meio de uiametro. Quando 
esfolados, sua carne é muito branca e bo'a para comer, e vi 
muitos rapazes francezes assim o fazer com grande apetite. 





CAPITULO XLII 

Dos anünaes in1perfeitos, exis te ntes no M a r a nh ão. 

Muitas pessoas tem ouvido t'allar, e :;u admiram, de ha-
ver em Maranhão animaes, que, emboni. pequepinos, incom-
modam o homem. Ê pura. verdade . 

Deve ::;alJer, que em todo c qualquer paiz, onde ha 
animaes perfeito3, ha tarnbern imperfeitos, a que un:; dão 
o nome de lnsectos, e outros ele AmHüosa, ou Annulata, 
ou (como Aristoteles e PUnio). . 395 

São animaesinbos sem sangue, on sem membros destin-
etos, uüs sem cabeça ontros sem ventre, ou sem a parte 
media, que lhes serve ele don;o e peito, com a pelle gol- · 
peacla, ou enrugada, ou cheia de pequenos círculos, ou cha-
pas redondas. 

Em ~França h a muitos: uns voando OllS ares, como as bor-
boletas, as moscas, as abelhas, as vespas, os mosq uitos, e 
os escara\'elhos, outros corrend o ou arrastando-se pela terra, 
como sejam o gafanhoto, ou o salta~eJlo, as pnl ga~, as la-
gartas, as aranhas; os lacraus, e a~ vibora~ , e linalmente 
rntre es tes as fonnigas e outros insecto:; S(·' lll aza~, P sem 

1 Por não haver em Maranhão typo::; gregos , deix.a1 11• ·:· este 
espaço em branco . 
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pés, por exemplo o:; vermes e as traças, que crescem nos 
paus, e outros' dentro do corpo humano á similbança do ou~ 
ção, e outros bixinlws. 

De taes insectos e vermes não estú livre o Maranhão. 
Ahi se encantam os seguintes : 
Bo·rboletas. Chamadas pelos lndios Pctnanpan.an, c()m 

azas muito grandes e largas, de cor azul muito linda, a qual 
fica adberente aos rletlos ele quem as agarra. 

Men.11 ou Be1·~~~. Moscas, assim chamada~ peJos .lnclios: ba 
1Je diversas qualidades e differentes das nossas. ~ 

Eyre-Uue. Abelhas ou moscas de mel, mais pequenas do 
que as nossas, negras, e mui perigosas. Fazem mel no con-
cavo das arvores, onde os Tctpinambas as reunem, rnuiLo 
saboroso, e por ell es chamado Ey1'e. 

Jh11tuo. (Mutuca) Outra qualidade de moscas, grand es e 
LoniLas. 

Ma1·iguy ro11 ! la·ring·tân (Maruin) Mosquitos pouco maiores 
que a ponta de aHinetes: mordem muito forte, e de tal sorte 
que não podei:; deixar de coçar a parte offendida. ~ncon

tram-se de ordinario. THl::i lllangues, 
Yetingue. Out.ra qualidade de moscas, urn pouco maiores 

do que as antecedentes. 
lation. Out1·a qual idade de moscas, ele !lariz comprido, 

muito semilhantc as que chamamos em França Otbsins. Sahe 
sangue elo lugar, em que picam. Moram ordinariamen te a 
margem dos rios, e são mais comm uns na estação das chuvas 
do que em qualquer outro tempo. 

Jfe'l'lb Ubq11yh. Moscas verdes similhant.es ás canthariclas de 
França. · 

Uça été. Formiga ·ela grossura da cabeça do dedo peq ue 
no: tem azas, e voam aos bandos. 

Apanham-nos os lndíos, deitam-nas em cabaças, guisarn-
TJas para comer e dizem ser muito boas. 



Amma. Formigas roaclora;; como a~ preccdt'rtle::;, mui to 
parecidas, menos na cor, que é amarella. Bt>a comida. 

Uça u~w . (Saúba) Formigas commnns, que ' 'ivem junta:; 
no~ grandes montões de terra, ond e se encontra uma e:-;pe-
cie de cochoni llla, segundo dizem. 

Canghmwé. São formigas grand e::;, negras, e compridas, 
do tamanho ela metade do dedo pequ eno. Sua picada é tão 
srn.sivel e prejudicial , como nenhuma ouLril., embora feita 
com ponta bem aguçada, porem é passageira. 

Tass~be . Outras formigas muito pequenas, de cor \'erm.e-
lha, e que tambem mord em muito , e produsem grande ·co-
ceira. 

A maior parte des~as e de outras formigas, que por lá 
existem em abundancia, alimentam-se quase sempre üe se-
mentes. que se plantam, e assim as inutilisam. 

Ha Lambem uma qualidade de vermesinho, chamado pe-
los índios Ton, g3rado e sustentado no pó ela terra , do ta-
manho de pulgas pequenas, do mesmo feitio , porem mais 
redond o, e como ellas tambem salt.am quando se quer apa-
nhai-a::; . Perseguem múito as creaturas entrando nos pés e 
nas mãos, especialmente na ponta dos dedos, e debaixo das 
unhas, onde fazem prurido igual ao elo Oução, e se não é ti-
rado apenas preseuticlo, atravessam a pelle e vão se intro-
duzindo até chegar á carne Yiva, unde fie~.m se nutrinLlo, e 
dentro ele dois ou Lrr.s dias ficam -elo tamar ho dr. mna ervi-
lha pequená, ou de perolas, e tambem el a mc:;ma cor. 

·Quando criam barriga deitam muitas lencl eas np lugar em 
que estão, produzindo apena::; muito prurido, porem, creio 
que causarão outros incommodos se não forem tiradas. Co-
nheci la algu mas pessoas tão pregui ~~o s as, que nem os tira-
vam, Llizencl o qu ererem ver o que distn resultava, ficando 
a~nal tão encommoclados dos pés e das mãos a ponto de não 
pod erem anelar e trabalhar. 

40 
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Na verdade é grande preguiça e descuido, digno sem du-
vida ele castigo, visto haver remeclio tãn prompto e tão 
facil. 

Apenas for sentido, podeis apauhal-os e tiral-os como se 
faz com as pulgas, e se Ior a noite, sem duvida desperta-
reis com o prurido os Lirareis, embora deconam dois a Lre:; 

. dias, sem o menor inconveniente, e apenas um pouco mais 
grosso, pelo que deixa · maior buraco. 

Não sendo venenosa sua picada, não causa mal algwn. · 
Evita-se com a limpesa elo corpo e o aceio ela casa, visto este 
bicl19 só gostar de pó. 

'Os índios servem-se do azeite de palma, Rucu ou Un.ocu, 
tinctura vermelha, como ja clis~emos1 e com elle esfregam 
os dedos dos pés e outras partes commummente p1·eparadas 
por e~te bicho. 

0:> proprios cães, que para lá, levamos, foram tambem 
perseguidos por taes vermes a ponto de não poderem andar, 
e por isso 03 índios para elles fizeram uns Jeitos altos, aci-
ma da terra, para livral-os ele se us perseguidores . 

Ha outros aniiJlaesi nhos do tamanho de grillos e muito 
semelhantes, a que os índios chamam Koeuissi~"P· Encontram-
se muito por todas as aldeias, de dia ua3 pindobas, por 
cima das casas, e de noite correndo e salLanclo dentro del-
las, roendo roupas e sapa~os e tudo que encontram. Comem 
os Tons, de que ja fallamos, e existem muitos na Mayoba,, 
aldeia da Ilha rlo Maranhão, onde á tardé e a noite cobrem 
por assim dizer, o chão das casa~, e nelles se saciam os ga-
linhas, os patos e outros animaes domesticas, guerreianclo 
uns aos ouLros porque as galíohas comem os grilos, esLes 
os tons, que a seu turno incornmod üm os hofnPns, e estes 
por sua vez comem as galinhas . 

Tunw·ugoare. 8specie de verme ~, como as traças, que 
furam e destroem os navios ele la! for ma, que se se não 



rldtar fogo par<l queimai-os, elles comem e devoram todn u 
wstado das embarcações. 

l<:mbora seja tão pequeno a ponlo ele somente ver-sn o 
LturalJLÜnjlo por onde lll'twtra, faz eomtudo buracos grandes, 
.3endo impossível acbar-Re cun lt,as que os tapem. 

Ha outra qualiclaclc de vermes muito pequenos porem te-
nliveis, porque furam barricas e l.oneis, mormente ch8ios de . 
vinho ou d'agoardente, ou de outro Ji.quido doce, de sorte, 
qua dentro de 3 ou 5 dias do desembarque o degwra rle 
vos,;as pipas em terra, verei:5 clestillar o s;eu conteudo por 
mil e mil buracos como el e rtlgadorcs e sem remeclio ai-
gum. 

Se quizerdes ues ta terra guardar viubos ou outros líqui-
dos. clevt;is sOI'tir-vos rJe JJoas garraràs de vidros, ou tln 
~rand e;-; va:::ilhas de barro para guardai-os e cunserva[-IJ 
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CAPITULO XLIII. 

Dos Indios Tupinambás ela Ilha do Maranhão e suas circum-
visinhanças, e como principia r a m a habitar esses \Úgares. 

An.tes ele t'o;·mado o homem, para clle Deos preparou o 
paraíso terreste com Lodos os bens possíveis e desejavcis 
n'uma boa habitação, afim de que reconhecendo tantos be-
n-eficios, tão liberalmente prodigalisados pelo seu Creador, 
elle o amasse de todo o coração, e lhe desse sua alma para 
ser por Deos habiLado: qual outro Paraiso, e ~hi estivesse 
satisfeito, e cheio de delicias. 

r'nfe lizmente esqueceu-se ·o homem de sua elevada posi-
ção honrosa (como o Soberano de todos os animaes, do Ceo, 
e da terra) e fez-se inimigo ele Deos, e escravo do diabo, 
e assim perdeo a razão, e ficou como que louco. 

Depois de haver percoáido o Maranhão, e como que pa~ 
sado uma uma revista em todos os bens e commodidades 
que ali se encontram, pareceu-me que Deos por sua infinita 
bondade o fez lugar ele delicias, e tantas eram ellas, que 
bem bastavam para que os habitantes deste paiz reconhe-
cessem, ou pelo menos admirassem ,. a excellencia de seu 
Soberano Obreiro, e apesar de tudo · isto ali se acha uma 
nação mais b?.rbara, mais cruel, e mais deshumana do que 
nenhuma outra, como veremos quando tractarmos elos seus 
l1abitos corporaes, usos e crenças de toJos os· tempos .. 
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Convem saber-se em'primeiro lugar, que o~ lndios do ,\la-
ranhão julgam ha\·er no 'rropico de Capricornio uma bonita 
terra a que chamam Cc~yeté, ccJ.i'loresta grande,» por ahi ba-
vér muito arvoreuo, e florestas rep lec tas· ele arvoi·es de gros-
sura incrível, e de aclmiravel altur~, e onde habitavani des-
de tempos immemoriaes, , e por set·em conaiderados os mais 
valentes e os mai-ores guerreiros rlc todas as nações tinham 
o nome ele Ttvp'inambás, que conservarão até hoje. 

Apoderando-se os portuguezes d'esse lugar, quiseram tarn-
bcm sugeital-o as snas lei::;, porem os Tupinambas, livres 
por natureza e inimigos de suj eição, prellriram rl eixar e aban-
donar sua terra antes do qu e se entregarem e sugeitarem-
se a elles, u assim o fizeram embrenllando-se nos mattos e 
no mais reconclito elas llorestas. 

Não se julganuu ahi muiLo seguro::;, visto seos inimigos 
perseguil-os por todas as p arl~s e por -todos os meios aL6 a 
morte, resolveram atravessar campos e desertos, e_ tanto 
caminharam, que aüna l cb.egaram perto da linha equinoccial 
onde encorúraram o grande Oceano a embaraçar-lhe os pas-
sos, e t.:ontendo-os ao seu t· rto direito, como fazia o grande 
rio Amasonas pelo esquerdo. 

Neste estado uão podendo avançar, nem recuar e nem 
retroceder uo;; seus proprios passos receiando seus inimig•lS, 
resolveram abi fi car e residir, como fizeram uns nas t.os tas 

~ do :nar, e por isso se chamando Pa1·anan eu,g1~a1 ·e c<llabi-
"1~ t.antes. do rn ar·,» outros na grande montanha de lú~~yctpc~p, 

e por isso chamado Tb~õyápap e-tõguaTe, habitantes ele Ibuya-
pap. 

Seguiram alguns para a Ilha grande do Maranhão, julgan-
do-a lugar fo rte e seguro feito assim por Deos clesclll o prin-
cipio do mundo para livrai-os da perseguição de seus ini-
migos, e do diabu, buscando por esta forma salvar esta ~a
ção, e querendu ser secvido, adorado e glorificado entre es·-. 
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ses barbal'os, que se coovertiriam antes do fim do mundo 
por tn'eio das predicªs elo Evangelho. Tiveram P.stes o nome i 
de ,Hamgnan eurpw·re, «habitantes do Afcwcmhào.» 

l~oram ainda alguns residir nas margens elo Tabucur·u, 
e por isso se chamaram Tabucu1·u e~"gua1·e, habitantes do 
<< TabuG'U1 'U», outros no do Jlfia1·y, por isso chamados Miary 
eúgv.core, «habitantes do MearimJJ, e fina lmente em Commà, 
á Este e Oeste elo Pará, e em Cayté, á beira-mar, espalhan-
do-sé por ahi algures, e clirivanclo seos no~1 es elos lugares 
de suas resicl encias, porem conservando sempre o. de T~"· 

pinambás, que serve para qualificai-os até boje. 
Ainda vivem alguns d'eltes e lembram-se que algum tem-

po depois da oua chegaria llzeram uma festa e uma especie 
t!B vinho, a que chamam Cauin, a qu e assistiram os Prin-
cipaes, os mais velhos, e emfim a maior parte do po:vo. 

Aconteceo, que quando t~Jdos estavam embriagados, 
uma mulh er esborcluou um c:ompanbe·iro da festa, e disto 
levantou-se · grande motim e barulho sendo a causa da di-
visã,o e da separação drr povo. 

Tomaram ._uns o partido do offenclido, ou tros o da molhe~, 
e alguns conservaram-se incli fferenlcs embora dispersos en-
t.re si, de form a que de grand es amigos e alliados, que eram, 
Lornaram -se inimigos, dividiram-se e c:omeçararn a hostili-
sarem-se reciprocamente, chamando-se 11ns aos outros To-
b'aictTes, <<grandes inimigos,>) ou melhor, seguindo a ety-
mologia ela palavra <<Lu és meu inimigo e eu sou teU.JJ 

Embora sejam da mesma Nação, .e tenl1a11l o mesmo nome 
ele TutJina·mbcLs, o Diabo os ati ça un s conLra os ouLros a 
ponto Je uns comerem os outros, como ja disse. 





CAPITU~O XLIV. 

Das estatura e longevidade dos Indios 'l'upinambás em 
Maranhão. 

Os Indios Tupinambás são, de ordinario,· de estatura mr-
diocre, proxima da media dos francezes. 

É bem verdade, que ent.re eJles se encontram alguns da 
altura, pelo menos, de fi a 7 pés, como vi alguns em di-
versos lugares. 

São todos bem feitos e proporcionaes, já pela temperatura 
do paiz, e já por não· viverem constrangidos e forçados ern 
seus vestidos como aos gamenhos acontece. 

Suas mães achatam-lhes o nariz e pucham para diante a 
cabeça quando são recem-nascidos, forçando ·a natureza a 
trocar a sua bellesa e decencia pela feialdade e inde-
cencia. 

Não tractarei aqui da sua côr de azeitonas, e nem dos 
seos beiços furados, pois isto não é natural como direi no 
capitulo seguintE} . 

Entre elles não acharei.;; zarolhos, cegos, c.orctÍndas, coxos, 
e outros assim defeituosos, e por isso se admiram, riem-se 
e zombam quando encontram alguma pessoa com taes de-
formidades. 

Ordinariamente seu andar é direito e grave, porem mo-
desto e sem constrangimento. 

41 
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São muiLo alegres, bem dispostos, !'orLes, t·obnsto;; r em 
comparação mais cto que nós cá. 

Não julgo nenhum homem e nem mulher alguma capaz 
de carregar mais peso do que elles. 

Como não são achacados nem doentes nã0 precisam de 
medicas. 

E bem certo, que por toda a parte 

Müle modis lmthi miseros nw1·s una fatiga.t. 

Quantas cousas materiaes não vemos nós, principalmente 
por cá, originando molestias internas e externas, e todas 
contrarias á substaucia do corpo, e ao principio da nossa 
vida, que é o humor radical ? 

Não observamos muitas molestias provenientes de chole-
ra, da tristesa, do temor, e de outros affectos em exal-
tação ? 

Quantas enfermidades não ha pela corrupção ou não tem-
perança tio ar, pela má nutrição, por indiges tões, especial-
mente por embriaguez ? 

Vino forma perit, vino co1-rumpit mtas. 

Quantos de seus parentes corrompidos e gastos por lepra, 
gota, calculos, e catarrhos, não por herança, vivem aqui 
Fracos, soffrendo dores de baço, ele figaclo, ulceras n()s pul-
mões, ou . outro qualquer padecimento ? 

Naquelle paiz porem não ha taes infermidades por lá não 
existir a maior parte dessas causas ou outras identicas, e 
quando apparecem são muito poucas. Não são doentios, ou 
pelo menos não padecem em seus orgãos nobres e interio-
res ? Pelo contrario são fortes, bem organisados, e gerados 
de paes em identicas circumstancias. 

São de humor e sangue bem temperado, base da me-
lhor nutrição do humor radical e da vida do homem. 
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Ahi uão se encontram doentes de gota, de catarrhos, de 
calculos, de bypocondria e de molestias pulmonares1 e por 
isso seus descendentes são vigorosos e sadios. 

São joviaes e moderados na comida, ordinariamente de 
carnes moqueadas ou assadas a seu modo. 

É tão saudavel o ar, que elles só morrem por velhice, e 
fraqueza da natureza, e não por molestias. Vivem de ordi-
nario, 100, 120, e 140 annos; o que admira e parece até 
milagre. 

Não disse Deos, que a existencia humana se1·ia de 120 
annos? 
· O Propbeta Rei disse-A nossa vida é dê 79 mvnos, e pam 

os mais vigr;wosos de 80, e d'ahi em diante só ha tmbalhos 
e. do?·es . ConformA· o sabio-o maxúno da existencia h~bma
nL~ é de 100 ànnos. 

A vista disto não vos parece estar fóra do natural a exi:s-
r.encia destes Inclios? Eu vi muitos com 160, e 180 annos, 
t.estemunhas ela eclilicação de Pernambuco, bem alegres e 
bem dispostos. Vi e com elles fallei muitas vezes. 

Ninguem pense que estes lugares marcam o tempo da 
existencia de todas as pessoas e de todas as nações, porem 
somente, conforme a opinião de Doutores, a duração ordi-
naria da vida de muitas pessoas. Quantas por aqui não tem 
vivido 120, 1-íO, 200, 300, e mais annos? O po.ntifice Joia-
da viveo 130 annos, Marclocheu 150, S. Simeão 120, e dP-
pois foi pregado, e morto gloriosamente na Cruz .. 

Dizem, que a Sibilla dt~ Cumas, vivera 300 annos, como 
aconteceu a Nestor, e por isw chamado por Horacio T?·ise-
clisenex «velbo de tres seculos», que João de Stamp ou 
dos tempos vivet·a 361 annos, morrendo em 1140, no tem-
po de Godofredo 1. o 

Pensam alguns, que . sendo os corpos rnassiços e com-
pactos pelo frio são mais vigorosos, e por isso vivem 



:308 

os homens septentrionaes. mais tempo elo que os meri-
clionaes. 

Pensam o contrario Aristoteles e nós por experiencia; pri-
meiro porque a aridez nos conserva mais; segundo porque 
nosso humor radical, base da nossa vida, e de cuja faltare-
imlta a morte, sendo quente e humido, é mais bem conser-
vado n'um paiz quente, mais de conrormidade com a sua 
natureza, especialmente não havendo contrarjedade de qua-
lidades primitivas e de diversas estações; porem grande 

· temperatura em igualdade constante de tempo, o que se dá 
em Maranhão. 

Admirei ainda mais não terem.estes velhos, de 140, 160, 180 
e perto ele 200 annos, cabellos brancos, e nem serem cal vos. 

A falta de humidade origina a queda dos cabeUos, como 
acontece ás arvores no inve1·no, e ao contrario a abundancia 
de humidade e de petuita .conserva os cabellos por muito 
tempo, porem torna-os grisalhos e brancos, e os que tem a 
cabeça secca bem cedo encanecem, ou ficam mais depressa 
calvos. 

Somente a temperatura conserva os cabellos á cabeça do 
homem, sem fazel-os grisalhos e brancos. 

Por tudo isto tem os Indios em idade muito avançada os 
cabellos pouco ou nada encanecidos, não podendo deixar de 
attribuir-se este phenomeno á temperatura deste paiz, cons-
tantemente igual , conservando-os por longos annos sem al-
teração notavel. 

São alegres, agradaveis, e viv.em contentes e satisfeitbs, 
sem cuidados, sem pezares, e sem inquietações, sem tris-
teza, sem fadigas, que mortificam e consomem o homem 
em pouco tempo. 

Admirei-me muito vendo mulheres de 80 e 1 00 annos 
dando de mamar á crianças, sendo portanto capazes de con-
ceberem e ter filhos em idade tão adiantada . 
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Em qualquer idade não deixam de fazer os trabalhos, a 
que estão habituadas, e o mesmo praticam os homens, tendo 
ellas entretanto mais coragem de se entregarem á occupa-
ções penosas, laboriosas e dífriceis, como se estivessem na 
Uôr da idade, o que muito concorre para sua saude, por-
que 

Ignav1.,Mn CO?Tumpunt ot·ia co?'pus, 
Et capimtt vitiwm ni moveant1w aq~I,CIJ . 





CAPITULO XLV 

Da pintura dos In,dios, como Lrazem seos cabellos, e come 
furam os Jabios e as orelhas. 

Em geral são os ELhiopes negros, e tem o cabello enca-
rapinhado como se fossem tostados ou queimados. 

Si isto não é de natura ou raça, donde poderá provir se-
não do grande calor e ardor do Sol? 

Não acontece o mesmo aos habitantes do Maranhão, e 
suas circumvisinhanças, sendo ,o seo clima temperado em-
bora sob a zona tónida. 

São todos de côr parda ou como dissemos, de azeitona, 
pela qDal tem predilecção, devida não ao calor do clima, 
e sim aos oleos e tinturas, que ordinariamente deitám no 
corpo. 

Quando nascem (vi muitas vezes) são tão . alvos como os 
Francezes, porem passados dois dias esfregam por -todo o 
corpo oleos e tintura de u1·ucú., que é vemielha , como já , 
dissemos, diversas vezes, e em muitos dias, de 'forma que 
em pouco tempo ficam morenos embora não tenham apa·· 
nhado Sol. 

Não acontece em França aos intitulados Egypcios ou 
· Boemios ficarem trigueiros como os naseidoti ur• Egypto, 
sem nunca lá terem ido, e nem sentido senão o cal ()!' de 
França? 
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Tal cur sem duvida é devida aos oleô:,;, Gum que esfre-
gam o corpo. 

Acontece o mesmo aos nossos lndío~. 
Não duvido, que o Sol para isto concorra alguma coisa; 

porem julgo ser isto devido ás unturas e pintura:;, que fa-
zem no col'po. 

Esta côr não diminue sua bellesa natural. Alem de corpo 
bem feito, e membros proporcionaes, nas feições não são 
inferiores aos Francezes. 

Ahi existem rapazes tão bonitos, e raparigas tão lind as 
corno n'outro qualquer lugar, menos na côr. 

Em geral homens e rnulhet·es, moços e velhos tem o cos-
tume de arrancar os cabellos do corpo, até mesmo as so-
brancelhas e as barbas, menos os da cabeça que conser-
vam com todo o cuidado bem cheios, unidos, e uão enca-
rapinhados como os negros. 

Os home11' :.razem o cauello pouco cortado ua parte iHt· 

teriot· da cabeça, e em fórma ele quadrado na testa, trazen-
do-o sempre bem levantado, e na parte posterior deixam-no 
ct:escer muito comprido, e Lambem nas orelhas fl nas fontes 
da cabeça, e apenas apparando-os em roda, como era d~ éos-
tume antigamente. 

As mulheres deixam crescer os cabellos até á cintura 
pouco mais ou menos, e trazem-nos quasi sempre cabidos, 
e poucas vezes torcido e enr61ado ao redor da cabeça, e 
preso com um cordão ou fio de algodão, mormente quand u 
querem trabalhar. 

Têm muito cuidatlo de se penteia1·1 e l.odas as manhãs 
lavam os cabellos, e deitam n'cll es oleo ou tintura de uru-
cú: para tirar-lhes a gordura usaHf de uma raiz .chamada 
Uiipaca1·i, a qual molhada e apertada entre as mãos, pro-
duz uma massa branca, símilhante ao sabão, com que lim-
pam a cabeça, os cabellos, e tudo o mais qLw lhes apraz. 
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Poucos Indio::; deixam de l.er a:; ordha;-; furada:; para 
trazerem brincos, que lhes dão os Francezes, e- que h'm 
em grande apreço, e quando pão os tem usam de o~sos 

brancos muito polidos, tl c pausinhos, e do outra qualquer 
eoi::ia. 

Costumam Lambem furar o labio in!'erior. 
Quando chegam seus filhos á idade de 4, 5 ou ti anuo:>, 

preparam um vinho ou festa, a que chamam Ca1.ân; e eon-
vidam todos os parentes e amigos elo menino, cujo beiço se 
quer furar, o tambem todos os habitantes da aldeia o de sua:; 
circumvisinhahças. 

Depois de terem Cc6uin'acto, e dançado pot' dois ou tres 
dias, como rostumam, apresentam o menino, dizem-lhe que 
vão furar-lhe o beiço inferior para que seja um dia guerrei-
ro valente e forte, e assim animado o proprio menino com 
toda a coragem e presença ele espírito o1Ie reco o beiço com 
alegria e satisfação, e pega n'elle o incu nbido de tal pro-
cesso, fura-o com a ponta de um chifresinho, ou lle algum 
osso, e faz um grande buraco. Se chora o menino, o que 
poucas vezes succede, ou ::;e dá alguma demon~Lração de 
dôr, dizem que nunca ha ele valer eoi:m alguma : quo será 
covarde e fraco. · 

Si pelo contrarhl tudu :;otfi'tl com lin&ç::;a e constancia, 
como elo ordinariu aconkce, tiram cli36o bom agouro, c 
creem que sua vida será grande e 0llo guerreiro valtmte c 
t.:orajoso. 

Quando menino:; trazem deutru do buraco um bucaclo ele 
pau ou de Vignol (ca?'ctcóes gi'andes do mar) muito polidos 
em roda por fora do labio, e um pouco compridos Oll ovaes 
por dentro anm ele se conservarem n 'esse lugar; quando 
são casados ou em estado de se casaren::, razcm nos bei-
ços pedrinhas verdes, de que í'azem graude apreço, c em 
falta rlestas trazem brancas como os rapazes; porem mai,· 

-4.2 
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grossas e algumas mais compridas, que tiram e co.llocam ern 
seus lugares quando querem. 

Vi muitos trazerem pedras maiores do que o pollegar, e 
mais compridas elo que um dedo, pelo que traziam o beiço 
cabido, e só com difficuldade podiam fallar. 

Querendo uns parecer mais valentes do que outi'Os, fúram 
o labio em tres partes, sendo porem o buraco medio maior 
do que os· outros. 

Furam outros o nariz, e em cada venta fazem dois ou tres 
buracos, onde trazem, quando lhes parece, pedacinhos de 
pau, muito finos. ou ossinhos brancos, ml'lito delicados, que, 
em forma de grande:- bigodes, lhes cahem nas faces. 

Nào usam as mulheres os labios furados, mas em cam-
pensação tem nas orelhas grandes buracos, onde trazem ro-
los de pau maí~ grossos do que um pollegar e · do compri-
mento de um dedo pouco mais ou menos. 

Embora tal costume lhe faça crescer muito as orelhas, não 
se importam disto pelo praser, que sentem de trazer seus 
bonitos brincos, e julgam-se tão enfeitadas com taes peda-
ços de pau como as Senhoras francezas r~om suas perolas e 
diamantes. 



CAPITULO XLVI 

D~:.1 nudez •lt):--. Jndio~ 'l'upuHu.l.tLa~ t.? d ·J~ ~~nrct t •-':--: . clnr-
ns:-'n' :llg;nJn ttt' \~e z ec;;; , 

Não b.a Naçãol . eml;ura bal'l.>ara, q u :l nãu ienha procura-
do çm algum tempo usar J e vestido5 ou t'lc ouLra qualquer 
coisa para cobrir sua nudez. 
, Separam-se desta regra os ludios 'l'upinambás, porque 
de tlrdinario vivem mí.s como 11asceram) e não parece que 
se en vergonham de tal estat.lo . 
. Logo que os nossos primeiros paes comeram do fructo pro-

hibiclo, abriram-se seus olhos, àissc a Escríptura, e vendo-se 
, uús, lançaram mãos de folha~ de figueira ,. e ~cheios de vér-

gonha c~briram sua nudez. 
Co rno é que os 'l'upinambás herdando a culpa de Adão e 

ns seos peccados, não herdaratn Lambem a sua vergonha, 
efféito do pecGado, como aconteceu á todas as nações l10 

' mundo? 
Poder-se-ha responcltJr em sua defe:;;a, t.lizendo que era 

costume 'antigo d'elle::; o viveretn nús, como agora, e por 
h;so não tem pudor e nem vei-gonha, não se import.anclo de 
trazerem o co rpo descoberto, como nós trazemos a mão e a 
face. 

Direi ainda. No::;tios paes somente occultaram sua nudez e 
vergonha, quando abrirant os olhos, e conheceram o peca-
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do vendo-se sem o bel!o manto da justiça original. A ver-
gonl1a origina-se do conhecimento do defeito, do viciO, ou 
do peccado. A sciencia elo peccado resulLa do conhecimento 
da Lei.-Pec.wt~&m non cognovi, diz S. Paulo, nisi per le-· 
gem . 

Ora não tendo os Maranhenses conhecimento da Lei, nilu 
podem conhece;· o ct'irne elo vicio ou do peccado, visto us-
t.arem com "os olhos fechados no meio das mais profunda.:; 
trevas do Paganismo, e por isso não se envergonham de an-
dar m'ts inteiramente. 

Pensam muitos ser coisa detestavel vór es te povo nú, e 
ser perigoso o viver entre lndias, mulhel'l;)S c raparigas to-
t.alment.e nuas como ellas andam, por· não se poder preve-
nir que o homem se despenhe no precipício do peccaclo .. 

E certo ser tal costume mui disforme, deshonesto e bru- ' 
tal , porem o perigo é menor aparentemente, e sem compa-
ração muito menos á vista dos attl'activos voluptuosos das 
mulheres publicas de França. 

Na verdade, são as índias modestas e recolhidas em sua 
nudez, pois nellas não se notam movimentos, gestos, pala-
vras, acção ou cnusa alguma oJl'ensiva á vista de quem as 
observa. Cuidam muHo na houes~.iclade do matr~monio, e 

. não são capazes de dar algum escandalo publico. 
Junte-se á isto a disformidade Mdinaria, que não tem en-

cantos, a propria nudez que não é tão pet'igosa e nem tão 
cheia ele atractivos, como os desenfreados requebros e as 
novas invenções das mulheres francezas, que causam mais 
peccados mortaes, e prejudicam mais a alma, do que es~as 
mulheres e rapal'igas índias com sua nud&z brutal e abor-
recida. 

Os Indios e inclias ficam honivei:; com as di\:ersas pintn-
·ras que fazem nos seus corpos no sentido de serem boniLus. 
'rrazem uns a face rajada de vermelho c de negro, outros 



só um lado da face pintado ficando o outro na sua côr na: 
tural, eete~ o corpo cheio de diversas figuras por diante e 
por detraz, desde a cabeça até os joelhos, como se fosse 
uma calça àe seLim preto com estampas e recórtes, tendo 
as mãos e pernas pi!ftadas com sumo de Genipapo . 

Nem sempre andam pintados, e sim quando querem, e 
nús mais do que outros, é principalmente as raparigas mais 
do que Lodos, desejando agradar por tal modo. 

Não ~e pintam a si mesmos, e sim uns aos outros, e es-
pecialmente as raparigas por serem mais destras e hapitua-
rlas em tal emprego, e embora não tenham aprendido ad-
mirareis a diversidade das bonitas figuras, que vereis nos 
r.orpos. 

Encontrareis as vez1~ s um rapaz, deitado e apenas sus-
tentado em terra pelo::; joelhos e mãos, e junto a elle 
uma rapariga ajoelhad a ou assentada no calcanhar, com 
uma cuy (cuia, especie ele vasill~a feita ela metade de um 
fructo) contendo a tinctura com qu e vac pintar, e muni ela 
de um pequeno talo ele pindoba, como pincel, lançar tra-
ços no corpo do rapaz tão direitos c limpos como se fos-
sem feitos por meio de regoa, e por mãll de pintor, e 
neste mister são l.oclas iguaes, não levanc\l) .vantagem umas 
ás outras. 

Algumas mulh ere~ índias com um espelho na mão esquer-
da, e um pincel de pincloba na direita, pintam o rosto com 
tanta cmiosidade, como se caiam as mulheres elo mundo e 
fazem traços ele tinta de genipapo no lugar elas sobrance-
lhas, que costumão arrancar. Gastam nisto a maior parte do 
tempo, e julgam-se bonitas. 

Os maiore~ e valentes guerreiros, para serem mais ·esti-
mados pelos seus, e tímidos pelos inimigos, tem o costume 
de, com o osso da eanela de certos passaras, que afiam 
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eomo navalha de barba, piear e fazer certas figuras no mr-
po, como se faz com o buril nas couraças. 

Julgam haver nisto gnncle coragem, e esfregando nestas 
incisões alguma cór negra, ele pó, de sueco de qualquer 
planta, ou dn que quer que seja, que se mi~tura com o san-
gue, que gi ra pilr 1odas as partes, este introduz-se nas ditas 
incisões, e assim fixa as figuras de maneira inalt-eravel. 

Entre os lndios: que tronxemos para França, havia um 
Tabcdcwe assim iniciado e pintado r1esde ar'\ soJJrancelhas até 
os joelhos pouco mais ou menos. 

Quando os maranhcnse.;; querem apresentar-se bem ves-
tidos, como nos dias de Ca~ânagem, de matança qos seos 
inimigos, de fm·ar os Jabio~ de seus filhinhos, ele irem para 
a guerra e ou l.ras quaesquer solamniclacl.es, elles se adornam 
com plumas, c enfeites de varios gostos, feitos de pennas 
vermelhas, azues, e verdes, amarellas e de diversas côres, 
muito bonitas, c que sabem Lambem preparó\r. 

Elles accommodam Lodos estes ornatos, como entendem, 
rle forma que sobresaiam bem as cores, fiquem muito bo-
níl.os e artisticamente bem dispostos, presos uns ;10s ouLros 
por um fio de algodão, bem grosso, e tecido por dentro á 
maneira de rede de pescar com malhas bern pequenas, e 
por fóra ele pennas bellas e raras, e tão bem a ponto de 
causar admiração a todos, que a veem. 

Por esta forma fazem barrr tes, a que chama~ Awngaop 
ou Acanussoyaue, e que usam nos dias so!emnes. Usam ou-
tros pregar com cera ou gomma na cabeça algumas pennas, 
que se encontram no pescoço e estom,ago das Amms, Ca.-
nindés, Papagaios, e outros bichos de ''arias cores, forman-
do um barrete redondo. 

Não tiram es tas pennasinhas sem cortarem o cabello, r.n-
tão as reunem , P. as ar.commoflam o melhor, que podem. ao 
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redor de um pau para !aval-as com mai:; facilidade e tirar-
lhes a gordura, com aqJella qualidade de sabão, já dita. 

Depois de seccas, tecem-nas tão curiosamente, que as da· 
mas .se utilisam déllas como enfeites e adornos os mais pre-
cio:.os. 

Fazem tamhr.m a:dm front.aes a que chamam Afcangetm·, 
e como diadema trazem na cabeça: 

Como volta ou collar trazem ao pescoço um fio tecido com 
pe11nas, a que chamam Aiuacam. 

Tudo isto é admiravel, porem nada em càrnparaç.ão com 
seus mantos, a . que chamam As~oya~~e, tecido com as mais 
lindas e variadas pennas, que é· possível, o qual desce até o 

. meio das coxas e as :vezes até aos joelhos. 
· Usam dell~ nem sempre e sim algumas vezes, não por 
vergonha de sua nudez,' mas . por prazer, não para occul-
tal-a, e sim como enfeite, para ficarem bonitos nas suas 
restas e reuniões solemnes, e é agr:}davel o vel-os assim 
vestidos. 

Trazem tamhem uma especie de liga a que chamam ta-
bao?,~,m, feita com fio de algodão muito bem tecido e unido 
de maneira que parece uma só peça, em forma de cord(/., e 
ele um peque!lo circulo, da largura de dois dedos, cheio de 
pennas de diversas cores, a qual prendem em ) ugar proprio 
abaixo do joelho, e quando querem que seja maior, deitam 
uma sobre outra, lleixando um pequeno espaço entre ellas 
ellas, de forma que parece, nem mais c nem menos, do 
que um duplo cordão bem enfeitado. 

Ordinariamente trazem as moças nas pernas taes ligas, e 
quando não tem pennas, são feitas de fio de algodão, e del-
la·s se servem os Indios, , 

Ha outra qualidadE;) de liga, a que cbarnám Auay, feitas 
como as antecedentes, porem mais largas e de pennas, tem 
muitos fios de al~odão torcido da grossura de ·um dedo, 

~ -



prendendo em roda certos ·frucLos semelhan Les á noses, de 
casca mui~o tlnra quando seccos, cheios ele pedrinhas ou se-
mentes for~es de maneirn, qtJI'l pos~am fazer harulho quanoo 
clles dancem. 

Fazem tambem braceletes, á que dão o nome ele Mapuyh 
ctbay cuJw1·e, eom fio de algodão, tecido com plumas com-
pridas elas caudas ele Araras, bonitos passarn:-> como já des-
crevi, os quaes trasem em seus passeios acima elo cottivello, 
como os cortesão~ costumnm trazer os ádomos de suas da-
mas. 

Usam tambem de grandes penachos semelhantes a gran-
rles ramalhetes, feitos com pennas de abstrur. e de otitros 
passaras grandes e trazem-nos pend·entes e presos com um 
!lo na cintura ao redor elos rins, ou na espaclua a maneira 
ele banda. Dão-lhe o nome de Y(md1.b- a1.í,e 

Juntam na praia muitas conchas grandes e caracóes: que-
bram-nas em peq!lenos pedaçós,· pulem-nas mui industriosa-
mente em certas pedras duras, fazem quadrado~ iguaes, e· 
as vezes guadrilongos conespondentes e ~roporcionaes uns 
ao.s outros. Furam os quadrados nos quaLro angulos, pren-
dem-nos por um fio de algodão tão fino como seda, e bus-
cam imitar os jnalheiros e ourives no fabrico elas gargantilhas 
e collares. 

Outras ·vezes sobre um pedaço de panno collam estes qua-
drados com cera ou gomma, c fazem lindos braceletes e cin-
los, a que chamam M'ino. 

Admirar-vos-heis vendo pulir e furar estes pedaços de 
conxas com a desLresa com que fazem, e nelles trabalham 
t.ão hem, que parecem cintos e braceletes de p ~ rolas. 

Quando as conchas ou os pedaços são redondos furam-nos 
pelo meio, enfiam-nos á maneira de rosarios, e em falta de 
colares de pennas trazem-_nos as mulheres ao pescoço e nos 
braros, como fazem as mulheres francezas, e algumas em 

,.-· l 



exresso a ponto ele cobrirem totlo o peito. São estas as joiaf: 
' mais preciosas, a que chamam Bolnwe, e de queRe ·servem 
quando se querem enfeitar. 
. Enfeitam-se Lambem com rozario de vidro de diversas cores, 
qL'e trocam com os francezes por diversos generos, e aos quaes 
ligam tanto apreço ' e estima como aqtii ás perolas . 

Para enfeitar os filhos, ~pan ham caracóes, pulem nas pe-
dras como ja disse, enfiam em forma de rosario, a que dão 
o nome ele Gnaan, tão branco e polido cornrJ se l'osse mar-
lim: enrolam como braceletes tres ou quatro ·nos braços de 
seus filhos, e como colar no pescoço dos mesmos. 

Eis os mais bonitos adomos o enfeites de que usam nas 
festas os índios, hon'lens ' e mulheres, grande::; e pequenos. 

Ordinariamente andam nüs como ja dissemos. 
Actualmente usam muilo das roupas, que trocam com os 

francezes por generos do paiz. Causa riso vêr-se um inteira-
mente nu e só co1~ chapéo na càbera, outros com ceroula 
sem gibão e sem chapéo, estes com jaqueta até a cintura e 
o resto elo c;orpo nú, aq uelles com camisa unicamente1 e 11-
nalmente aquell'outros com tudo isto, porem não dura mui-
to tempo, porque se assim passam um dia inteiro é muito, 
no seguinte estii.o nús. 

Ê certo porem, que os hümens casados e especialmente o,; 
velhos cobrem suas vergonhas com um pedaço de panno ver-
melho ou azul, que prendem ao redor da cintura com um fio 
rle algodão, e deixam-no cahir até os joelllos ou ao meio da 
perna, sendo melhor que chegassem até abaixo. 

A este panno dão o nome de Camuie, e delle não podem 
usar de fonna alguma os menino:; e os rapazes solteiros, aos 
quaes é permett.ido apenas amarrar o prepucio com um fio de 
algodão ou uma folha de Pindoba. 
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. ___ APITULO XLVII 

l)o~ co~Lu 1n eti dos in.d i os 'l' LLpinaHtbás, ~ \~ !li 111 ·i '"oeir·u lu-
g-ar de sna s ea s.r=ts e eAsanlenl.o . 

• De ordiuario moram os To piuambás nus bosques maü; pro-
:>imos ao mar para pescarrn1 ~ ou perto dr rios fie agua doce, 
tão necessario á vida. 

Escolhido o local corL<lm !llalt.u, formam uma grande pra-
~~ a quadrada, queimam Lod os o,; vegetars abi t~xiste ntes . 

Desembaraçado o t.errenn, edificam quatro grandes casas, 
no centro da praça, e em !'orma de elaust.ro. 

São taes casas ft\itas dt' mad eira c: cobertas de pinduba 
tlr. cima até abaixo, tendo t:apaciclad ~( bastant.e para cnn! t•r 
todo o po\·o da aldeia. 

Ahi ficam por espaço de 5 a t·; ann us. e uão mais, ohr.-
dt"cendo a cos tume antigo : 

Destroem e qneimarn depui::; esta aldeia, e construem uu-
t.ra na distancia rle meia Jegoa pouco mais ou menos, e dão-
lh e. o mesmo nom e da que clespresaram. 

A unica razão qne dão de tal muriança , é que seus ante-
passados llzeram o mesmo. AIJi plan tam mandiocas e bata-
tas para ,;e tJ ~ustento , 1·' aprovPHam a tena ~ ~ passam boa 
viria. · 

l~s tas grand es ca::;as uão tem ~epari:1çâo alguma, e por isso 
tudo se vt~ de uma PXLremithde <i out.ra: apr.znr de tndo ist.o 
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não ha ahí confusão, porque cada pae de farriília vi v e em 
seu canto com sua mulher e filhos, escravos e moveis. 

É permiLtido entre elles ter o numero de mulheref; que . ' 
lhes aprouver, porem de tal privilegio não gosam as . mu-
lheres, pois elevem contentar-se com um só marido,. não po-
dendo, sem seu consentimento, deixai-o por outro, e embora 
seja a polygamia permitida aos hüinens, a maior parte po-
rem contenta-se com uma só mulher. 

Qúando querem ser mais apreciados entre e ll e~~ tem mui-
tas mulheres, e são julgados grandes. 

Ordin-ariamente são os Princ1paes da aldeia. 
Algumas vezes fiz-lhes vér, que Tupan não queria, que 

o homem tivesse mais do que uma só mulher, e que os que 
tinham muitas não eram e nem podiam ser seus filhos, e sim 
de JeropM'.IJ. 

Bem sabemos, respondiam t;) lie:>, sei· bastante uma mulher 
para um só homem. Não é para satisfação de nossos pra-
zeres, que temo:; muitas mulheres, mas sim para _sermos 
grandes, para cuidarem elo governo ll a casa, e ·trabalhar !1as 
roças, como fazem. 

Alem disso matando-se os homens nas,gueJTas quase clia-
rías, ficam as mulheres em grande numero, r~ é impossivf'l 
que cada uma ~enba o seu marido. 

Julgo eu, que esta tJecessirlade é a causa de Ler um ho-
mem muitas mulheres. 

Os paes nãel podem casar-se com suas filha;;, neni. os. ir-
mãos com suas irmans, e d'aqui em diante nenhum g:rau cte 
COJ1saguinidacle embaraça o casamento. 

Tão facil é contrahir como desmanchar o easamento, bas-
tando apenas as v01~tades r\ó)ciprocas dos ·dois esposos. 

Se o homem deseja easar-se com alguma mulher ou ra-
pariga, conhecida sua vontade, perguntam ao pae e a mãe 
~e conse11tem ou não, e assim respeitam muito os paes e os 



parentes mais proximos, env.ergonhando assim muitos catho-
licos, que só para satisfação de se us de'senfreados desejos. 
casam-se contra vontade d'e lles . 

Não indagam, não procuram e nem pedem bens alguns, 
e apenas obtido o consentimento do pae ou do irmão está 
feito· o casamento sem cerimonia alguma, sem promessa mu-
tua, sem consentirnRnto reciproco de conserYação indivisí-
vel e perpetua, que é a base essencial elo casa-mento. . 

Ao conti·ario de tncl o isto quando o marido quer, espanca 
e repudia a mulher se o o1fen cl e, e esta quando se abon·e-
ee elo marido cl'iz-lhe-não te ·quero mais, desejo procurar 
outro homem para meu marido-a que elle responde sem 
affiigir-se ou amofinar-se Ecoai?•, que quer dizer-Vae para 
onde quiseres-e então pode a mulher entregar-se a outro 
homem sem o menor inconveniente ou ,embaraço, ficando-
lhe ainda o direito de abandonar o segundo marido como 
fez ao primeiro, assim cotbo o marido tambem pode repu-
<lial-a quando quizer. 

É costume muito trivial entre elles, prometter: especial-
mente aos Principaes e aos rnais elevados, em casamento 
suas filhas ainda creanças. 

Sustentam-nas comtu'do até ·Chegarem a idade propria, e 
CJLlanclo estão em idade de se casar entregam-nas á seus 
noivos, que as consideram como mulheres mediante as con-
dições supra mencionadas. 

Não obstante morarem muitas mulheres soL u mesmo 
teclo com um SÓ marido, uma comtudo 6 a predilecla, 
e por isso gqvernCJ. as outras, como uma senhora a suas 
servas. 

Admira porem, que vivam em paz e uni ü11, sc: w iuveja, 
dispu ta, e ciume,, obedecendo todas a se u rnari dll . , ,,,·vindo-
os com !ldelic1adc c dedicação, sem qu,·stões e nem ! : cia-
lidades. 



Admirou-me e n~ão, e ainda !Joje, q~ando me recordo, a 
coucordia c união, que !la em todas as famílias dos selva-
gens, onde se encontram um marido com muita:: mulheres, 
e assim vivem com Lanta amisadc no seu es tado de paga-
nismo, e nunca ve1·ei~ qnestões entre m'lridos e mulheres e 
reciprocamente. 

Bonita licção na ve1·dade é estg procedimento; e offeret:i-
rla as famílias catholicas, que tendo recebido a lu%: da fé, 
1fevem viver santamente em seu· estado matrimonial, sr.ll(lo 
a mulher sugeita a seu marido como ~e fosse seu senhor, 
temendo-o e respeitando-o como chefe, <:! o marido por ~ua 
vez arriando Rua mulher como Jesus-8hristo amou sua igre-
ja, padecendo p!ir ella a morte da Cruz, e não obsl.a.nte tudo 
isto, quando reunidas ~ão podem viver em pàz e nem pas-
:;ar um só dia sem disputas, discordias e mil questões, 
sendo por isso tal casamento antes uma especie de inferno 
neste mundo rh que um pequeno Paraiso onr.le Deos deseje 
morar. 

Apenas nascem os filhos dos ilidios, o.-; paes o:; . friccionào 
com oleos e tinct.uras , coruo .ia dissemos, e depois deil.am-
nos em redtrinhas de algodão snm enfaixai-os e nem co-
IJril-o~ . 

Julgo :>er isto devido em parte a não poderem ser r;urva-
tl os, e nem constrangidos, como por cá acontece, sendo os 
meuino~, desde seu nascimento, encenados em berços, t: 
passando dr,pois sua existencia in te ira dentro Jc ve'sddo.: 
ridículos c estreitos, licando a natureza como que prisionei-
ra e forçada, e por isso somente cresce com difficuldade, ~~ 
formam-se assim individuo:; tortos, coxos e corcundas. 

Não se dá o mesmo caso com ns Indios, pois crescem á 
vontade , e·agrada vêr os seus filhos de 4, 5 e 6 annos. 

Alem ele serem bem feitos de corpo e seus membros pro-
porcionaes, não são Lão levianqs como os meninos da Em·o-
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pa, ao contrario são dotados de Lal ou qual gravidade, que 
muito agrada, e de' modestia Lão natural como estimavel. 
São agradaveis e esLimaveis, e ha muito~ principalmente de 
7 a 8 annos para baixo, e so uào fossPm as g·uerras, seria 
esse paiz muito povoado. 

J;~ impossível descrever o amor, que as mães dedicam a 
seus filhos, nunca os deixam, e Lrazem-no.~ sempre em sua 
companhia: descança a mãe só tres dia,; clepois do parto , e 
depois carrega o menino, suspende-o ao pescoço por meio 
de um pedaço de panno de algodão, e vae para a roça 
trabalhar ou fazer outra qualquer coisa sem grande res'-
guardo. 

Acontece algumas vezes traserem, alem do menino sus-
penso ao pescoço. um no braço. outr·o pela mão alem ele 
dois ou tres maioresinhos, que saltam e brincam ao redor 
della . 

Amam exces~ivamen Le eeos tllho:;, e por isso trazem-no:-; 
limpos em sua nudez. 

Alem ãa amamentação: el las os nutrem com uma certa be-
bida chamada !rlanipoy. 

·Nao faze~1 corno muitas rnàe:> d'aqui, que apenas lem pa-
ciencia de esperar, que nasçam os filhqs, e depois entregam-
nos á an~as, e até mandam-nos para fóra de casa afim de 
não sotfl·erem dor de cabeça. 

N'isto não as imitam ele for·ma algnma as lnuias, porque 
não querem que !'eus filbos se nutram senão com seu pro· 
prio leite. 

Não sei se é pelo grande amor que os pae;,: e mães tem 
a seus filbos, que nunca lhes dizem palavras ofreusivas, e 
pelo contrario lhes dão ampla liberdade par;: fa:r.e1·ern o quu 
quiserem não os reprehendendo nunca. 

Admira porem, (J com razão, que e!! .,, só façam •i'! ·· e 
elo gosto ele seus paes. 



~âu sei · se devo aLLrilJuir tal re:;;peilo ao reciproco amor, 
que dedicam a seus paes; ou se 1a não estar entre elles a na-
tureza tão viciada, e nem a mocidade tão cottompida, como 
se vé entre Christãos onde os vicias e as maldades correm 
parelha~ eom apetites de:>ordflnados, fazendo-os des~e a in-
fancia flagelos de seos paes, que t.antos trabalhos tiv,erão em 
creal-os e ed ucai-os. 

~1oram os escravos com seos aprisionadores ou sentlores, 
I 

Gomo filhos da mesma família, e assim são muilo bem Lrac-
tados. 

Ad mira porem : que lhes dêenl por mulheres suas filhas e 
irmans, que os recebem como marid os, até que lh e..; agrade 
maLal-os e corueJ- o::;. . . 

Comtudo clão-lbes liberdaJn para anelar á vontade, tra!Ja-
lham na roça, caçam e pescam; fmalmente não os obrigflm 
em coisa alguma, e dão-lh es plena liberdade. 

Empregam ;:e as escravas no serviço de roça, e nas oc-
cupações domesticas, como as outras mulheres inclias, espe-
rando tambern a sua vez de serem n'Jorlas e comidas em re-
compensa de suas fadigas. 

Por moveis tem redes de algodão, a que chamam Yni, 
presas pelas extremid ades com cordas á pedaços ele pau, 
fincados de 'j)roposito como travessas nas casas. 

Cada um Lem a sua rede, a da mulher é pro:-;ima a do ma· 
rido, e ás vezes se vê dois homens deitados na mesma recle. 

Tem eabaças a que chamam E-ua, com que· vão buscar 
· agua, e cuias a que diio o nom e de Cu.'l, pintadas de ver-

melho e de negro, as quaes servem ele pratos, el e tigelas c 
de copos para beber, e as mais pequenas el e collwr púa 
comer. 

Tem tamuern paaeiros a que chámam Vn• ou Cam·menw 
feitos ele folhas de palmeiras, oo de juneosinhos, muito b e 111 

Lecidos 1 a .que dão o nome Lle Ua·r·t&a. 
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Chamam vs peutes Ke'uctp, a~ facas Xe ou JúJce a~ tbuu-
ras Pirain, as missangas Bohu, e assim por diante. Nos col'-
fos ou paneiros guardam seus vestidos e pennas, com que 
:1e enfeitam nos dias de festa. 

Os Principaes c os mais velhos tom caixas a que chamam 
Pat;ua, compradas aos francezes por gc~crns do pi:l iz,, c ahi 
guardam tudo· que tem de melhor. 

Tem muitas panellas de barro, nas quaes fazelll seo:; Ma-
nipoy, e outras vasilhas graucles, qne podem conter 30, 40, 
e 50 potes de ,qualquer liquido, c nucle fabricam o ~eu 
ca~o'in. 

Trouxeram os francezes para clles muitas caldeir·as, a que 
ch;~mam Gncwcin ou Gnaepepo, c calcldrões, Gncte'im4e, 
que são os mais bonitos moveis, e as principaes peças de 
::;na casa. 

Muitos índios Lem na frente dt: suas casas grande:; gali-
nheiros· ccUym1·o-Kay)), onde ha galinhas comrnuns. 

Suas roças ccKóJJ são a meio quarto Ol.l a um quarto ele lc-
gua, 'distante elas aldeias. · 

Para fazerem as roças, cortam o maLto, deixam-nos secca.t 
por 12 a 15 dias, deitam-lhe fogo, e abi vae es te devoran-
do-o até red uzil-o á cinz,a. Limpam depois esse lugar, plan-
tam no centro mllltü mandióca para fazer farinha , batata~, 

grãos ele bico, fava :; c outras hervas c raizes com que ;;t; 

nutrmn . 
gj~ a economia c ambição elos índios maranl1enses . 
Ei:; em que cousi~te a sua família e riGtues~.s, alem elas 

armas, que empregam na guerra, como depois dir ~:; i. 



\ 
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CAPITULO X'L VIII 

D a amisad e recip1-ec a d os m a t·an llells es , c: da rece pç ã o 
que faze nl a seos a migos . 

lt para admirar, que sendo o::: lndios ·rrupinamlJás, aJkUas 
.guiad os pela prop ria n :Umeza~ embora seja ell a a mai!' es-
tragada, que é possível, comervem entre si amor reciproco, .. 
tão cordial como fraternal, pelo que costumam a rlar uns 
aos outros o nome de Pae, Mã.e, Irrnãosinho, Tio, Sobrinho, 
ou Primo, como" se fo~som todos da mesma família ou pa-
rentesco. 

8mbora tenham alguns moveis e ro~o~a s particu lares, como 
- ja disse, não são comtudo tão privativas, qu e um ou outro 
. não possa servir-:;e dellas quando necessite. 

Se dos rios ou ma1· trazem pei.xe , e do matto veados, ja-
valis , paca.:; e outras coisa;; similhantes, clivirlem tudo isto 
ele fo rma, que chega a !.oclos. 

Aco lhem-se uus aos out1·os muito bem, e quando \'ão vi-
, sitar seos alliallos, sao muiLo bem recebidos, e achaOi IJas-

tante comida, e tudo o mais que necessitam. 
Quando recebem visita ele seos similhantes ou de pessoas 

estranhas, deitam-nas logo n'uma rede de algochio, chegam-
se depois as mulheres junto d'e ll as, põem a" mãos sobre os 
olhos, ou seguram uma das suas pernas, e principiam lng·o 
a chorar, dand o gri tos e razend u mui tas exclamações, o qu e 

---·-...-------- - -- · ....--·---~--



é um dos mais evident€:s signaes dn corLezia, que podem 
dar aos seos amigos, e accrescenLam mil palavi·as laudati-
vas, chamando-o Lem vindo, o bom, por haver sotTriclo 
muitos ti-abalhos para vir Yêl-os, c ou1.ras coisas rleste 

, jaez. 
Com tudo isto, limiUi.-se a pessoa deitada a pôr as mãos 

no rôsto, e si não pode clwrar, prlu menos por cortesia é 
preciso que finja faz.cl-o. 

Depois disto o Pae ele Faülilia, silr.ncioso até então, e con-
tinuando a fazer o qne estava fazendo sem parecer vel-o, 
dirige-se a elle. c estqndendo-lhe a mão diz-lhe En3: i~vpé? 

Cheg~ste? EnJicobépé? Estás bom? 
Depois de o' saudar, si quer comer, satisfazem-lhe a farta 

o desejo, e assim o tratam em quanto se demora ahi. 
Si a visita é de fndios nada lhes pedem como recom-

pensa. Si porem são Franceze;; os visitantes, ante3 de par-
tir dão sefnpre alguma coisa para serem bem recebidoti 
n'outra occasião. Quando não dão coisa alguma, elles os 
chamam Scate~&·nt-forrêtas e avarentos, e não el evem vol-
tar, pois não serão tão Lem recebidos, como foram. 

Quando se quer recompensal-os pelos obsequias recebidos, 
dá-se aos homens facas e tesouras, e· as mulheres pentes , 
espelhos e missangas. 

Quando dão alguma paca, poroo-montez, ou uuLra qual-
quer coísa ele Vt!llto, esperam c pedem logo a recompensa 
da oíferta. 

Ouvi Je Francezes, que entre elles residiram por espaço 
de 18 ou 20 annos, serem outr'ora mais liberaes do que eu-
tão, fazendo-os avarentos e forrêtas, para com os F1·anceze:o 
os muitos generos que <llguus lhes deram, cl8 sorte que 
nada fazem e nem clão, sem antes terem recebido muil.o 
mais. 

Não se contentam com pouco pelo qLh~ clão ou fazem . 
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Nada se perde em ser-se liberal, porque nunca deixam 
tl e reconhecer os favores recebidos, pois não são ingratos, 
e nem gost.am d•' sr·r· venciclo::: por actos de liberalidade t1 

de bondade. 
O amor reciproco, que entre rlles existe, é a causa da 

harmonia e ela união, que entre ell es existe, e quando SI' 

offencle a um, sente-se off'endida toda a Nação, e procuram 
todos tirar desforra. como se verá no ~t~guinte capHulo. 

" 
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CAPIT ULO XLIX 

Drts vinganças e das guerras dos 1naranhenses, "' das 
-"UflR t:> ruelci.arl.A" pe1ra com os prisioneiros . 

Não julgo haver deJJaixo do Ceo nação mais barbara e 
cruel . do que a dos tndios do Maranhão e suas circumvisi-
nhanças. ,-

Haverá por ven tura maior crueldade elo que matar e Ps-
t.raçalhar, a sangue frio e com alegria, scos inimigos? 

Haverá por ventura maior crueldade, c como tal sempre 
abonecida por todas as nações barbaras, qual a de destri-
buir sangue humano por entre os convivas? 

Haverá maior barbaricl~d e do que o est.ar sempre irritado 
con tra seo::; visinhos, e nã.o contentar-se só em gur.rreal-os 
,;anguinolentamente, mas tambem para extinguir-lhes a raça, 
eomer até · vomitar a carne de seos inimigos? 

Oh! cruelrlade barbarissima! ob ! barbaridade crudellis- . 
. I ;;1ma. 
~'isto fazem consisti r os Indio:; 'l'upinamb~s seos tropheos 

de gloria, julgando-se l1 eroicos em proporção ao numero de 
fndios, que mataram na guerra, e que depois corn e·ram, 
como vou informar-vo~. 

Não fazem guerra para conservar ou estenrler os limites 
do seo paiz, emíqueeerem-se r1os despojos e roubos dos seo.s 
inimigoª, e sim pm l! nnra e vingança sonwut.e. · 

'• 



Quanllo julgam-se offend idos pelas ou tras naçõe:;, proxi-
mas Otl remotas, ou quando se recordam , qu e seus paren-
tes c amigos furam apr isionados e comidos n'outro tempo 
por seus inimigos, animam-se nns aos outros para fazerem 
gur rra, c assim vingarem a morte de seus simililantes. 

Em todas as sua~ emp resas guiam-se pelo conselho dos 
' 'olhos, valentes quantlo moços. 

Antes de tomarem qualquer resolução prepar:trn um Cauin. 
onde fumam e bebem á vontade. Neste· estado o que deli-
beram os _velhos, ;i favor da paz ou da guerra, cumprem os 
moços, imnH~d i aLamy.ntc, e sr.m subterfugios. 

Por chefe c:;coll!em o qnc julgam ma~c; valente e geitoso 
em guiar os outros. e vae el lc de casa ern casa ex hortar seos 
slmilhantcs, com grand e grilaria, chamando-os á guerra, e 
dizendo-lhes como cleYPm ir municiados e armados . 

• I Faz-lhes ver lambem quanto importa mostrarem-se valen-
tes, e não frouxo,; e coYard es, o que para ell es se ri a des-
honra, mormente si se lemhra1:em da honra e rep ul.a çã~, 

que ·lhes foram legadas pelo valor c coragem rl e seus pre-
deeessores nas guerras passadas, onde mataram e esquarl.P.-
jaram muitos inimigos. 

Taes discursos, que duram por espaço de tres a quatro 
horas, os animam á ponto de cada um cniclar logo de mu-
nir-se de armas, farinha c outros generos necessarios á 
_guerra . 

No dia marcado ctJegam os contingentes de todas as al-
deias. 

De armas servem-lhes os arcos, a que chamam U;7Jmpa1·, 
feitos de um a madeira vermelba ou negra, muito dura, ten-
do uma corda ele algodão bem torcida, e 1lexas «Ouue», 
muito compnd as1 feitas de canniços ou canas sem nós, e com 
c.lua .q pen nas de diversas con,s, do tamanho da palma da 
mãn, pre-~a::; n'uma das extl'l'midades por um fio de algcdãu. 



e na outra uma ponta de pau muito duro e negro, tambem 
arranjada e ligada eom · fiü. Esta ponta, bem fma, que ser-
ve ·de ferrd, é do tamanho de um pé ou pé e meio. Em vez 
desta mbstancia usam tambem üe ossos de peixes pontea-
gudos, da grossura e do t_amanho ele um dedo pequeno, que 
elles pr~.param de forma a ficar preso na flexa por uma es-
pecie ele gancho: esta disposição faz com que sendo alguem 
ferido por tal flexa, si ella não o atravessa: logo, melhor é fa-
zel-a atravessar do que tir·al-a, pois arrisca-se a trazer no 
gancho presas· as entranhas rlo paciente. 

N'outras 1lexas prendem um bocado ele canniço, elo tama-
nho de um pé, e da largura ele dois dedos, muito pontea· 
guclo. Dão a estas 1lexas o nome de TawaTt, e faz grande 
buraco em quem fere. 

São estas as principaes arm<;ts de que se sArvem ordin~
riamente, e são tão clextros, que sempre tocam no ponto 
desejado e atiréifn seis fle.xas no rhesmo lempo em que os 
nossos archeiros despedem tres. 

Usam tambem de espadas ele madeira yermelha, de 4_a S 
pés ele comprimento em forma de massa, menos na extre-
midade, que em vez de redonda, é larga e mais aguda, 
pouco mais ou menos como a ponta de urri ch'uço. 

Usam tambem de broqueis a que chamam Uamcapa, ·Lle 
couro bem duro, eom que resguarctam o corpo das flexas dos 
inimigos. 

Usam ele surpresa em todas as suas guerras, e de impro-
viso assaltam seos inimigos. 

Si algum morre no combate, fazem grandes lamentações 
quando o enterram, e n'um discurso exaltam-lhe a valentia 
e a coragem. 

Amarram os seus prisioneiros de guerra, levam-nos em 
triumpho para ·as aldeias, onde são recebidos com alegria 

. por todas as mulheres, e principalmente pelas velhas, ba-
4 5 
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tendo na bocca com a mão, e dando gritos de alegria, e 
buscan~ comer os velhos logo antes de emmagrecerem, 
e aos rapazes procuram primeiro alimentai-os a farta , e 
da ndo-lhes durante esse tempo suas filhas e irmans em 
casamento . 

Embora possam fugir á vista da liberdade, de que gosam, 
nunca o fazem ainda mesmo convictos de qu e serão mortos 
e comidos em pouc,o tempo. Si algum prisioneiro porem 
foge e procura sua terra, · é tido por poltrão e covarde-
Ouá1~e ewn-e será morto pelos seos no meio de mil ex-
probrações de não ter coragem de ser morto pelos seus ini-
migos, como si não fossem vingados pelos seus parentes, 
que para esse fim tem muita val entia. 

O .diabo de tal sorte gravou este intitulado ponto de hon-
ra no coração dos selvagens, como no de muitos christãos, 
p'ois antes querem morrer ·nas mãos dos seus inimigos, e 
serem devorados por elles do que fugirem e escaparem-se, 
o que llles seria bem facil visto gozarem de muita liber. 
dade. 

Embora tratem bem a seos companheiros, ·e lhes deem 
suas filhas por mulheres, e ellas os tratem como maridos, 
cuidem de sua casa) el as roças, e dos filhos que amam ter-
namente, não deixam comtudo de matar um ou outro ma·is 
gordo para servir n'agum banquete, Cauin, ou festa. 

Um ou dois mezes antes da morte, amarram e prendem 
bem o prisioneiro) como o verdugo faz ao conclemnado. · 

Antes de ser preso, permittem, que elle maltrate, des-
trua e mate gallinhas, aves, e outros objectos, e tudo o mais 
que lhe venha á mente com o .fim de vingar sua rriorte, e 
sem opposição de pessoa alguma. 

Convidam os habitan tes das OLltras aldeias para no dia 
determinado se acharem nesta solemnidade tragica e fun es-
ta ' ou nesta invenção diabolica. 



Apenas reunidos desamarram o pnswneíro um ou dois 
dias antes da mort.e, dão-lhe a liberdade, mas por pouco 
tempo. 

Quando lhes tiram o .ferm. do~ pés dizem-lhe Ecoctin-
(tSalva-te»; principia logo .o in feliz a correr como póde, ele 
um lado para outro, e atraz delle vão tod·os os que ahi se 
acham como cães quando correm apoz o viado, esforçando-
se cada urp o mais que pode para agarrai-o, e em poucos 
instantes está preso esse desgraçado. 

Como o índio, que o agarrou na guerra, adquirio novo 
nome em recompensa do seu valor, este que agora na car-
reira o apanhou, é julgado um dos mais valentes e genero-
sos, e adquirio outro nome, que conserva por toda a sua 
vida como titulo l10norifico. Considera~ essas acções heroi-
cas e tambem assim o encar~·o de matar as victirnas. 

'Amarram o prisioneiro peÍo meio da barriga com urua 
grande corda, cujas pontas são seguras por dois Indios, e 
assi~ o levam P,ara a aldeia, onde as mulheres .pintam-lhe 
o corpo com varias figuras de diversas cores, vestem-no, 
enfeitam-no com varias pennas, e para não serem julgados 
crueis, dão-lhe comida e bebida á farta, deixam-no passear 
pelas casas, choram-no, e depois bl'incam e dançam com 

· elles. 
Depois os Indios cauinam e bebem excessivamente, 

saltam, dançam e canl.am por espaço de dois ou tres 
dias. 

Trasem depois o prisioneiro ainda amarraria, como ja disse, 
ao lugar do supplicio. 

Junto clelle deitam muitas fructas, não maiores elo que o 
volume de maçans, porem muito duras. 

Cercam-no todos, e dizem E-iép·uich, «vinga tua morte,>> 
ou conforme a verdadeira significação da palavra cctoma des-
fona. » 

r 

\ 
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1~0 mesmo momento ll prisioneiro, que está com as mãos 
livres, agárra as fmetas e tudo quanto pode encontrar, ati-
ra-as com toda a força nos circumstantes, espanca os que 
pode apanhar, e deixa ás vezes ~nuitos feridos. Os que pe-
gam nas pontas da corda. tem escudos com que se de-
fendam. 

Embora este desgraçado veja a morte proxima, o fogo ac-
ceso, e a assadeira ou girau . prompto para moquial-o ou 
assai-o afim de ser comido, não demonstra pezar algum. Ao 
contrario, está alegre e contente sem cuidar na morte. 

Os índios ahí presentes não tem íJ. menor compaixão e lhe 
dizem até mil zombarias e chalaças. 

Depois de folgarem muito e de se divertirem á custa deste 
desgraçado por dms ou tres dias, de noite e de dia, sem 
descanço, n'uma bella manhã, uma .hora depois do nasci-
mento do sol (hora ordinaria dos taes sacrificios) um dos ve-
Jllos toma uma de suas espad.as de madeira pintada, e· cer-

. cada de pennas de diversas cores e com os copos enrique-
cidos e ornados de uma guarniç,ão a que dão o nome de 
Atembébé, feita de muitas pennas tecidas entre si e mui lin-
damente, e em frente do prisioneiro diz-lhe-não sabes que 
tu e os teus mataram e cor'neram muitos parentes nossos e 
amigos? Vamos tir·ar agora a desforra; e para vingar essas 
mortes nós te mataremos, assaremos e comeremos. 

Não meimporto, responde o prisíoneiro, 'porque não mor-
rerei como ví!Jão e cpvarde ! Sempre fui valente na guerra, 
e nunca temi a morte. Tu me matar:ás, porem eu ja matei 
muitos companheiros teos. 

Se me comerdes, eu j~ t,l.z o mesmo. Quantas veies não 
me fartei eu na carne de teos companheiros? Alem disto 
tenho irmãos e primos para me vingarem a morte. · 

No entr'eLanto o índio incumbido de matal-o apresenta-s6l 
na praça, com o corpo pintado de díve'rsas figuras, e enfei· 
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tado de varias pennas, e a elle o velho entrega-lhe a es-
pada. · 

Principia este assassino á saltar, a jactar-se, e a fazer ne-
gaças com a espacl à ao redor do infeliz, o que, embora pre-
so, procura tiral-a delle, porem quancló avança para isso, é 
impedido pelos _que estão segurando na corclq., onde está 
preso, ora ele um lado, ora ele outro, e cb~ga as vezes até 

. não poder dar mais um só passo, nunca dando um só signal 
de medo da morte. 

Só uma unica coisa é capaz de afflígíl-o, · principalmente 
se é um grande guetreiro, e vem a ser-se o seu algoz· não 
esteve ainJa na guerra, se não é um homem guerreiro <<Ke-
rembaue e Tetancttu)), valente e bellicoso como ell e. Nesse 
caso fica desesperado e triste, e julga grand e affronta e eles-
honra que lhe fazem. 

·Quando porem vê-se em frente de um guerreiro «Km·em-
ba~te», ou ele um « Tatctnatu» ou Tauay~te, não se importa 
de morrer e até considera a morte como honra. 

Depois do algoz ter feito tudo 'quanto ja dissemos para 
assustai-o, da-lhe afinal um ou· dois golpes atraz da orelha, 
quebra-lhe a cabeça e faz-lhe saltar os miolos. 

Approximam-se delle então as mulheres, aganam o ca-
daver e lançam-no ao fogo, já ahi prompto, para que não 
tique com um só cabello, e lavam-rio com a~ua quente, e 
depois de bem limpo e alvo abrem-lhe o ventre, tiram-lhe 
as entranhas, e cortam-no em pedaços, e moqueiam-no ou 
assam-no em grelhas de madeira, a que chamam Buca;n, 
formadas de quatro forquilhas da grossura de um a perna, 
fincadas no chão em forma de ·quadrado, e sobre ellas col-
locarn duas ·varas, e atravessadas nestas mnítas outras mais 
finas, unidas entre si. Esta gt~el ha ou B1.~can, c:<l <'t rlistante 
da terra perto de: tre~ pés, e tem o n:mprimento l' :1 la r-
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gura pt·oporcionaes ao numero de cada ven~s para assar, a~ 

vezes muito grande e quase incrível. 
Deitam fogo debaixo ela grelha, e sobre ella lançam os 

membros do corpo desse desgraçado, pot·em separaàos, como 
sejam,. a ca beça, o corpo, os braços, as coxas, não esque-
cendo as pernas, as mãos, os [>éR, as entranhas ou pelo me-
nos parte dellas, deixand o o resto para cosinhar e far.er 
ca ld o. 

Nada perdem, c mostram-~e cuidadoso::; em virar, para bem 
·assar, o que está na grelha, aproveitando até, para comer, 
a gordura que calle, e que se coagu la pelos paus. 

Quando está tudo bem cosido e assado comem taes bar-
baros es ta carne humana, e com incrível avidez, os hom eu:; 
como lobos raÍ\'iJSos, <B mulhereB ainda mai,;, e as vellla~ cun.1 
especialidade ao menos na vontade. 

Não é tanto pelo prazer, que llws excita n apetik~ sensual , 
que elles Sé' t·utregam á. esses manjares. 

De muitos Lielles ouvi dize;·, que sentem-se depois incom-
modados a ponto de vomi~ar por não ~er ~e u estomago for-
ça bastante para dPgerir essa comida, porem qcw assim mes-
mo o faz em só para vingar a morte de seus <ll llepassaclos, e 
saciar a raíva invencível e mais que diabolica, que dedicam 
a seus inimigos. 

Nada porem ha mais cruel e bàr!Jaro, do que o procedi -
rilento que tem para com os filhos do prisioneiro, c:.mlJora 
tambem da mulller, que elles lhe deram. Se el_le tem filhos, 
matam os meninos, e mil vezes mais feruses elo que os ti-
gres, depois de os assarem, comem-nos como fizeram a seu 
pae . 

Se deixa gravida a mulher, esperam que ella Ele á luz, c 
fazem o mesmo ao recem-nascido, tão grande é o desejo e a 
vingança, que elles tem ele acabat· a raça de ·seus inimigo!-i. 
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Eis ·até que ponto de crueldade, o diabo, barbaro algoz 
de tantas almas cegas, levou este povo pagão ao meio das 
trevas da infidelidade! 

Deos porem, por sua infinita bondade, quando estavam 
mais enraivecidos, condoeo-se delles, fazendo-o3 ·conhecer 
quanto é abominavel e diabolico este co8t.ume, tão contrario 
a vontade de T~Lpan, _que mui terminantemente nos ordena 
amar nossos inimigos. 

O mesmo lhe fez vér muitas vezes o Sr. de Rassilly, es-
pecialmente na primc:ira assembléa, que se fez logo depois 
da nossa chegada á Ilha do Maranhão, onde esteve presente 
Jap_ij-aÇtL, com outros velhos, como ja disse no capitulo 11. 0 

A tão bon~ e santos conselhos as~im respodeu Japy-açu. 
((Bem sei que este costume é mau e contra a natureza, 

por i::;so Lambem muitas vezes desejei destruil-o. Como ve-
ll1os~ todos nós somos quase que iguaes, e temos iguaes po-
deres, e assim quando acontece eu apresentar uma proposta 
na Assembleia geral, embora seja approvada por grande nu-
mero ele votos, uasta só um em sentido contrario para fa-
zel-a cahir, e dizem ser muito antigo esse costume entre 
nós, não coll\'indo por. tanto alterar o que fizeram nossos 
paes. 

ccSó um Bt~Jr-uuichá~w, como tu, é que tem poder ele man-
dar acaba1· tão mau costume, c submettenclo-nos a tua von-
tad e, fazemos o qne quizerdeS.>> 

Tal id eia foi approvalla pelo~ outros velhos, promettendo 
todos unani~n emente a abolição desse diabolico u,;u, e in-
flinginclo a penna de . morte a quem 1J praticasse contra a 
palavra tantas veze::; afl:lnçada na assembléa geral. . 

Na yerdadc, descLe o qu e aconteceu á e:;cra\';J clf' Japy-açu, 
e ja f, i contado no cap. 30, não se deo mab t til :-:1 (' ;tso de 
ser morto; assado, .; comido um só bo:nern: pelo cut. ·:.:rio 
detestando as atrocidad es passadas, em vez de crueis ti fu-



ríosos mostraram-se d'ahi em díanLu cloGeis e pacíficos, em 
vez ele tigres e lobds raivosos são ovelhas e, carneiros, em 
vez de fi lhos do diabo, muito,; são filhos de Ocos ·e pedem 
o baptismo desejando somente viver doce c humanamente, 
dando razão a pod er dizer-se deste povo do ·Maranhão o que 
disse o propheta Exequlel-Hwc dicit Dominus Deus. Pn-' 
co quod ctic·u,nt ele vobis. Devomt1'itr; lwrnimMn es, et Slb( 

facans gentem tuarn. 
P·roptem homines nón comedes arn1Jli1us, et gentem t·uam 

non necabis ultm, a?t Dominus Deus: 1wc auclitam façiam 
in te arnplius .confusio1W?n ~ent·it~Jm, et opp1·ob1"ium. 7JOpu-
loTI~Jm neq·uaqua.rn po1·tabis, et . !lentem f.uam non amittes 
amplius, ait Dominus Deus. 

O Senb.or Deos dis.;;e ta e,; palavras. 
Porque d!zern de vós-Lu és aquella que devoras os lw-

íne~s, e sutfocas tua gente. D'ora em diante uão comerás 
mais homen \ c nem matarás mais Lua gente, rlisse o Se-
nhor Deos. 

ccNão permittirei haver mais em ti a confusão cln genti-
lismo, c não serás mais o opprol.Jl'io dos po"n~, e nem per-
derá!'! lll\1ÍS teu povo.>> 
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CAPITULO L 

Do modo de proceder e dos exerc i<": ios dos m a r a nhe n ses 

Causa muito pczar vêr-·se u inl'eliz estado elos que, após 
taoLos trabalhos, se deixam morrer ele fom e juntó a seos. 
thesouros, · e quaes out.ros Aficlas são miseravelmente ricos, 
ou verdadeiros Tantalos, que morrem de sêde no m~io das 
ondas, que em seos vaivens fogem rl' elles. 

Assimilham-se com muita propriedade á esses Dragões, 
cujo encargo é deffend er montanhas mui ri cas de oiro, sem, 
com tudo poclet·em servir-se d'e lle. 

A visLa dessas desgraças me faz avaliat: a felicidade de 
nossos ma1·anhenses, sem paixão para adquerir riqu ezas, só 
Cl'nseguiclas com mui to tral.Jalb o, conservadas com cl esYellos 
e cLJ.idad.os, e perd iJas com pezar e desespero. 

~ão se entregam elles Lambem a cuidados e trabalhos 
para, entre mil azares, correr por meio do fogo, das ou-
elas, e elos montes afim de enriquecerem-se de t.hesouros 
alheios. 

·~t este o segredo da sua felicidaue, e da sua superiot' i-
clade sobre os outros lJO mens. 

Vivem sem cuidar aos bens te mporae~ , nâu dão tracto:; á 
irnaginação para amontoar oiro c prata , visto não conl!e-

~16 
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cerem o seo preço e valor, e por isso longe de censuras 
merecem louyores como livres de enganos e de fraudes, de 
roubos e furtos tão communs no negocio. 

Admiravam-se muito, a principio, os Iodios, que levamos 
para França, quando nos viam dar apreço a pequenas moedas 
brancas e amarellas, embora ~oubess~m ser estas de oiro, 
a que chamavam Itaiup, e aquellas de prata, a que danm 
o nome de /tuieuc, porem não comprehendiam como eram 
tão ·estimadas, e especialmeute que fossem dadas em troca 
de pão, de vinho, e de tudo o mais uecessarío á vida, não 
podendo sem ellas possuir-se coisa alguma. 

Na InglaLena, onde em nosso reg1·esso, estivemos abri-
gados seis semanas, ri~o-nos muito como a principio os ln .. 
dios encararam ·o uso do dinheiro, e como os nrgociantes 
nao queriam pelo preço off~re cido dar às vezes seos gc-
neros, ficaram com muita aversão a e:::te pcvo a que cha-
maram Tapuytin dizendo em gua lingua Tapuytin ypochu 
scatéwn atupaué. ((Estes ínímigof:: brancos não prestam para 
nada, são muito avarentos e sovin ,.s.>, 

Aconteceo nm dia, quando estavamos em Falrnouth , p'lrto 
d'Inglaterra, vir :i. bordo um casco carregado de ostras e 
e de peixes, como era costume, para vêr se alguem os que-
ria comprar. 

Vendo 05 lndios, que os Francezes davam dinheiro pelas 
ostras, sem o que não as tel'iam, lançou mão um d ' ell~s 

de uma med_alha ·negra, -e julgando-a de muito valor per-
guntou-me quantas ostras lhe dariam por ella. · 

Fiz-lhe vêr que não sendo sua medalha de metal ama-
relia ou branco, e sim de negro, nada valia, e que delle . 
zombariam os Tapuytin caso elle a appresentasse . 

Immediatamente com giz pintou de branco a rn eil al ha, e 
deo-a a um dos pescadores pedindo-lhe ostras. 
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O pescador vendo a medalha rio-:;e muito comnôsco, e 
conhecendo a simplicidade do Inclio deo-IIHl ostras mais 
para presenteai-o do que por se julgar pago. 

O Indio P')rem disse: ((são avaros e não prestão para na-
ua os Tapuytin: não me dariam ostras, se uu não lhes desse 
cl inhriro .JJ 

Não sabem os lndios o que é comprar e vend er para jun-
tar oiro e prata, visto não conhecerem o seo uso. 

Si vend em algmnas vezes seos escravos e outros generos, 
como ordinariamente acontece com os Frar.r.rze.s, qu e entre 
elles negociam, é po r tmca de 'out ras coisas, de que gostam, 
e a que chamam aiept&ih.-receber troco. 

Passam por tant11 viela alegre e contente sem cuidados e 
trabalhos. · 

No tempo el e pa:t, passam parte de sua vida na pregu iça, 
c o resto dançando, W1binando, caçando e pescando mais 
por divertimento e pãra se alimentarrm, do que para enri-
quecerem. 

A dança é o primeiro, e o principal exercício do;; mara-
nhenses, e a meu \'Ôr são os maior ~ s dançadores do mundo. 

Não se passa um só dia sem qu(-) para isso se•reunam em 
s ua~ aldeias, pore m as da nças en lre estes .selvagens não são 
livres como en~rc o;: Chri~tãos. 

As mulheres e a~ meninas nunca dan~:am com os homens, 
g só algum a::; vezes nos Cauin~, porem ainda a8sim é com 
certas reservas, sem libcrclacl e, excitações e desbonestida- · 
eles, tão communs nas danças francezas . 

As mulheres não põem as mãos nos hombros de seus ma-
ridoil , quamlo dançam. 

La não se veem tantos escandalos e desgraça$ como aqui 
acon t.ece nas danças e nos bailes, ond e se encontra m tanta 
lascivia e libertinagem. 

Dançam sem Lregeitos, fo lia, saltos, requebros e rod eios . 
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Fazem um circulo, juntos uns aos DLltros, sem se tocarem 
e nem mudar de lugar, pelo qne não experimentam muito 
calor quando dançam ou sa!Lam, menos no tempo do Cauin, 
porq~e então percorrem as aldeias dançando e saltandn. 

Quando dançam, trazm,n os braços p:;nt1entes, e as vezes 
a mão direita nas costas, e somente movem a perna e o pé 
direito. 

As vezes aproximam~se uns dos outros, depois voltam 
para traz, . sempre batendo com o pé no chão, e após de 
darel'I\ tres ou quatro voltas, com tal ou qual compasso, re-
gressam a seo lugar. 

O unico instrumento, que empregam para dançar, é a 
cantoria e a voz, desagradavel aos que "Ç.ão estão habitu-
ados a ouvil-a. Para marcar compasso, trazem na mão um 
chocalho, a que chamam Mctmcd, f~ito de uma fructa um 
pouco comprida, da forma de urn mélão pequeno, porem 
mui forte, e que ahi existe em abundancia, deitando dentro 
clelle mDito grãosinbos negros, duros, e atravessam-no com 
um pedaço de pau para se rvir de cabo, o qual cobrem de 
algodão e enfeitam nos dias de festa com bonitas pennas de 
dive,rsas cores, trazendo Lambem· nas ligas elas pernas cho-
calhos ele conchas ou destas e outras fmctas identicas. 

Com o 'maracá acompanham seos canticos, á maneira de 
tambor de pelle de carneiro. 

Nunca se lhes ouve uma cantiga torpe ou escandalosi:J, 
como se ouve por aqui algumas livres, e prejudiciaes á 
honra de Deos, á Igreja, ao proximo, e aos bons costumes, 
immundas, detractoras e blasphemas. 

Suas cantigas são em louvor de uma arvore, passara, 
peixe, ou outro qualquer animal ou coisa similhante, sem 
palavras escandalosas, e quasi sempre são louvores a ~eot> 
combates) á suas victorias, triumphos, e outras coisas da 
guerra, que exaltam muito, especialmente o valor militar, 
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dando di versos tons conforme o compasso, e com estribilho, 
no fim de cada cstancia. 

Cantam muito baixo' no principio de suas danças; e pouco 
á pouco levantam a voz a ponto de serem ouvidos muito 
longe, principalmente quando são muitos como de ordinario 
acontece. 

São grandes dançadores e ainda maiores bebedores não 
sempi·e, e sim nos dias de festa, em suas alegres reuniões, 
quando matam para comer seos presioneiros, quando resol-
vem fazer · qualquer guerra, ou mesmo quando se reunem 
por prazer ou para tratar de negocias graves, que não se-
riam bem succedidos si não bebessem vinho ou Cauin, e si 
não fizessem um Cauin a fartar. 

Si fazem essas reuniões no tempo de Cctju (que dura 4 
a 5 mezes como já disse) ell es lanç.am mão de muitos lles-
iles fructos esponjosos e cheios de sumo, e expremem-nos. 
A este liquido chamam Cctju-Cauiu, parece-se com o vinbo 
branco, e é muito bom, e tão forte como os bons vinhos 
brancos de Fr:;mça, e quanto mais se usa d'elle, melhor se 
acha. 

Os lndio:;, que vivem sem cuidar no futuro, e sem guar-
dar coisa alguma para o dia seguinte, quando Lem muito 
, vinho deste, visto se empregarem de · orclinario neste f.abri-
co, g'uardam-no ·em muito lJoas vasilhas ele barro, que para 
esse fim fazem as mulheres, muito grandes e largc.s, porem 
estreitas na parte superior, os .quaes podem conter pelo 
menos 30, 110, até 50 potes, e cheias que sej~m essas va-
~ill1as, bebem noite e rlia até esvasial-as . 

. \ lgnrnas vezes, e parLicularrnente fóra do tempo de Ca-
jns, usam de uma especie de bebida, a que chamam Ca·z.~,in

été, feiLa por esLa fórrna. 
Apanham as mulberes raizes ele macac!Jeira, de que ja 

tratei, e fervem com agoa em grand es panellas de barro. 
I ' 
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Quando molles, e muito cosidas, tiram-nas do fogo, e ·dt!i-
xam-nas esfriar por algum tempo. Reunem-se depois muitas 
mulheres em torno das panellas, mastigam e:osas raizes,; dei-
tam essa especie de bagaço n'outras panellas de barro, jnn-
tam agoa conforme a quantidade de bebida desejada, deitam 
um pouco de farinha de milho, põem-nas ao fogo, deixam 
ferver, e sempre mechenclo até ficai: tudo bém fervido. Ti-
ram-nas do fogo, e derramam o liquido nas laes vasilhas, c 
depois de se lhe tirar a rscuma, cobrem-nas, e assim con-
servam até que se I'eunam lodos para catbÜoarem. 

Fabricam t.ambem ama q1talidade de vinho doce, a que 
chamam Ka·mcto. 

É tarnbem preparado com raizes de mandioca, e masti-
gado como o antecedente. Juntam-lhe farinha de milho e 
agoa, e deitam-no ao fogo, para ferver em grandes panella3 
de barro. Quando cosida esta bebida, é como caldo de leite 
ou de arroz. Lançam dentro I11Ílll0 d ~.; varias espigas. que 
assam, e 111astigam, afim de clarificai-a, e tornai-a mais li-
quida, ficando com tudo com espessura bastante para não 
poder derramar-se e nem passar atravez elos poros das va-
r.ilhas. 

Bem sei que muita gente se admirará de tal modo de fa-
zer Ca.uin., e não deixará de chamar porcos estes Indios, 
preferindo morrer ele sêde antes do que u3ar dessa bebida, 
cujos ingredientes foram mastigados pelos Indios. 

Confesso porem ter dito o mesmo, mas achando-se um 
dia em Jwnipamn alguns francezes, trouxeram elles ao Sr. 
de Rasilly c a mim um liquido, dizendo não ser essa bebi-
da e sim outra differentc. 

Bebeo um pouco o Sr. de Rasilly, e asseverando-me ser 
muito boa, pedio que a provasse, o que fiz e achei-a opLi-
ma e saborosa e com tlm amargo agraclavel. Se fosse coada. 
seria melhor. 
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Bis como os lndios preparam o Cauin, quando querem 
fazer algoma festa, ou matar algum prisioneiro, como já 
disse. 

Preparam-no as mulheres alguns dias antes 15 ou 20 
dessas vasilhas, e guardam-nas no meio de suas habita-
ções. , 

·Reunem-se todos no dia marcado, e na tarde do dia se-
guinte prepa1!arn-se com as melhores pennas de diversas co-
res, e com seu Maracá vão pelas casas cantando, dansando 
e pullando toda a noite, e sem descanço. 

N'este ínterim deitam urn pouco de fogo ao ,redor dessas 
vasilhas para aquecer o cauin, que bebem apenas está te-
pido, e assim por diante homens e mulheres. Os velhos es-
tão sentados ou deitáclos em redes, com seu cachimbo, ou 
conversando. Uns dançam, saltam e pulam ,ao som do rna-
m cd, e as mulheres pondo as mãos no hombro dos seus 
maridos fasem incrível matinada. 

Nunca admirei-r:rw tanto corno quando entrei n'uma des-
sas casas de · caJâns, e vi essas grandes vasilhas· de barro, 
cercadas de fogo, e cheias desse liquido, .que fumegava 
como se estivesse em panellas bein quentes, e muitos sel-
vagens, homens e mulr.eres, uns nus, outros sem cabe!los, 
e alguns enfeitados com pennas de diver:;as cores, estes dei-
t.ados fumando e deitando fumaça pela boca e ventas, aquel-
!es dançando e saltando, pulando e gritando, lodos com a · 
cabeça enfeitada, e a razão perturbada, e revirando os ulhàs 
para cima, como se estivessem \'endo algum ~ymbolo ·ou fi-
gura de um infernosinho. 

Na VP.rdad e deleita-se o diabo, para sua maior confusão, 
na companhia de Bacho, e husca no mPio das danças perder 
as almas, e por isso não duvido que elle sinta prazer na re-
união deste povo desgraçado,· sempre seu como selvagens, 
crueis, e bebados, que somente sente satisfação quando dan-
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ça r, cav.-ina, . as vezes dnis e tres dias seguid os, :::em des-
canço e sem dormir·, de dia e de noite, até ' acabar todo o 
vin ho. 

Admira que só beb·am e comam durante todo esse tempo, 
e por t<.nto são excessivos na bebida e sobrios na comida. 

Não tem · horas certas, como nós, para comer, é quando 
l_l1es apraz, romem de dia e de noite, e sú qDando tem fome 
e assin1 mesmo com sobriedade. 

o seu sustento dial'io consiste, . em vez de pão, ern fari-
' nha de raiz ele manclíioca ou de macacheim, .ou 'de maca-

cheim-éte1 qár. ralam n'uma especie ele crivo, feito ele ma-
deira, e onde es tão encaixadas muitas pedras e ossos de 
peixes aguclissi rn os. 8xpremem todas essas raspagens com 
ambas as mãos em .Panellas de barro, e fazem d'esses ba-
gaços grandes l>ollas, que deitam a seccar no sol, e depois 
esfarellam-nos, cosinbam-nos em panella ele barro, mecben-' , do sempre até ficar em grumosinhos: quando ficam estf)s 
bem cosidos, parece ser miolo ele pão; é muito bom, esto-
macal, nutritivo c ele facil digestão. 

A e·sta farinha dão o nome ele' Uy. 
Depositado que seja por algum tempo o sueco da man-

clioca na panella ele barro, fica mais claro e :;e faz a bebida · 
chamada ilfanipoy, mui:Lo boa. Dos residuos fazem uma es-
pecie de bollos, muito bons, a que chamam Ccbssa'l.~e. 

l'abricam assim a farinha: 
Deitam de molho pol' dois ou tres dias as raizes de man-

dioca inteir::ts, depois seccam-nas ao sol até ficarem bran-
cas e tenras, e nesse estado clão-lbes o nome de Cayman. 
,Pulverisam-nas depois em seus pilões, cosinbam-nas em se-
guida, r. como não são exprimidas, como as outras, conser-
vam ainda algum sueco, e Ocam muito melhoreR e exce l-
lentes. 
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Si q~erem guardar està farinha como provisão para guer-
ra, cozinham-na muitas vezes, como se faz no fabrico rto bis-
coito; e fica muito boa para

1
viagens do mar. 

O instrumento em que pisam essas raizes. é apenas o tron-
co de uma arvore cavada em forma ele pilão, a que cha-
mam-Ug·ud. A mão deste pilão é um cacete ele 5 a 6 pés 
de comprimento, e ela grossura de uma perna. Tem o nome 
ele Uguã vá ya1·e. 

Servem-se ordinariamente desta farinha misturada em cal-
do de carne ou de peixe, e a esta be~ida chamam JJfiga·n . 
(mingau). · 

Com o sueco de outra raiz chamada Mandioca Caue fa-
zem outra especie ele bebida. Raspam as raizes, deitam den-
tro d'agua, porem os resíduos não servem para alimento dos 
animaes. 

Com o sueco misturado com farinha de milho, ou com a 
caca'ue, e alguns gommos de Bacu1·.1J fazem uma boa bebida, 
chamad-a Manipoy, de qu e usam todos os dias ao almoço, e 
tambem dão aos sws filhos , ainda de peito, como si fosse 
papa. 

Os maranhenses só tem es tas bebidas. 
As carnes, ele que usam ordinariamente, são de Uim Sa-

?Julcay, de Patos, de Ca1·nei1·os, de Jac~ts, de Nambus, e 
Ui·tcH~d, e ele outras qn.aliclades ele passaros, ahi em grande 
abuoclancia, especialmente dos já notados. 

Usam tambem ela carne do Sttassonapa1·, do Tayass·u, das 
Paccts, das Capivams, dos Tatus e de muitas outras, que 
.::;e acl1am no Mundo, tão bons e innocentes como os sapos 
e lagartos. 

Comem tambem Ou1·eman-açú, Pa1·aty, Combu1·y-aç'ú, 
Pim-on, Pim1.1en, Ui1·y, Ui?·H·hme e outros muitos e éxcel-
leotes peixes, e que facilmente pescam. 

47 
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Usam úambem do Commanda-rni?·y, Commanda-açú, 
Crirum'UII1S1 Batatcts e de todos O!'; fruetos ahi em abun-
dancia. 

Ordinariamente nada comem que .não seja cozido, e es-
pecialmente assado. A cada bocado, que comem, juntam 
sal e pimenta, tudo moído juntamente, e á este tempero 
trivial chamam /uquere. 

Por bebida usam a~ excellentes agoas, que por lá exis-
tem. 

Quando fóra· dos cauins, o seo maior exercido é _a caça, 
onde são tão destros, que não perdem a pontaria. 

Não dizem como os nossos caçadores-ceVou- vêr se apa-
nho uma lebre>>- porem como tem certesa ele caçar o que 
desejam dizem-ceVou buscar uma paca, uma capivara, ou 
uma onça, ou outra qualquer cois·a,»- e d'aqui eil-os tra-
zendo o que desejam. - · 

Servem-se elos arcos, das flechas, e dos Tacua1·ts para 
atirar nos viados, nas corças, nas onças, e nos oütros ani-
maes selvagens. 

Tem cãesinhos como galgos para apanhar capivaras. In-
ventam armadilhas e laços, estenrlem pelos mattos, e assim 
pilham alg:uns animaes. 

São tambem muito dextros na pesca, exercício cliario a 
que tambem se entregam com prazer igual ao da caça. Não 
lhes falta peixe, quando querem e muito bons. Para pilhai-
os, tem redes a que cba~am Puyssrh que elles mesmos 
fazem. 

Usam de , anzóes a que chamam Pinda, para· os peixes 
pequenos e medios, e de h arpões para os peixes-bois e ou -
tros maiores. 

Ha tambem muitas outras qualidades de pescarias, que 
fõizem ou de pedras junto ás praias, ou de paus e varas 



na entrada dos rios, como si fossem redes, onde entram os 
peixes ele diversas especies com o fluxo do mar, e ahi 
ficam no refluxo sendo assim apanhados em grande quan-
tidade. · 

Inventaram ainda outro meio de apanhar peixe, e é sal-
tando e mergulhando em cima. d'agua como elles fazem, e 
para isso mettem-se dentro d'agua até a cintura, e fazem 
inclinar de um lado suas canoasinhas ou cascos e com geito, 
que os peixes com seus pulos cahem dentro, e as vezes-em 
quantidade. 

Tambem costumam amarrar duas canôas por um lado só, 
e em quanto remam uns, batem outros n'agua, e ·os peixes 
assustados pulam e cabem dentro da canoa. 

As vezes bate'? n'agua com os remos, o peixe vem acima 
do rio ou do mar, e então mergulhando joeiras de peneirRr 
farinha, ou grandes cest.os va.sios, apanham por esta forma 
muito peixe. 

Costumam tambem á noite audar pelas praias •com pindo-
bas ou folhas de palmeira accesas, e attrabindo assim os 
peixes com ta l claridadtJ', apanham-nos facilmente. 

É agradavel o vêr-se meninos mergulhados n'agua até a 
cintura com seus arcos e flec.bas nas mãos, ferindo e trtls-
passando peixes com tal destresa, que elles assim atraves-
sados, embora todos os exforços, não podem ir para o fun-
do ern razão da flecha, que lhe penetrou no corpo. Nadam 
então os meninos, ainda que tenham os arcos nas mãos, e 
vão buscai-os. É este o principal serviço dos meninos, e por 
longas horas, e assim apanham muito peixe. 

Empregam-se os homens e os adolescentes, alem do 
que já dissemos, em cortar · arvores e limpar o matto, 
todos os dias pela manhã, nas horas do calor, quando é 
t.empo de roçar, especialmente no inverno, para plantar 
mandioca. 
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Gostam muito de fazer ' arcos e flechas, e lambem peque_ 
· nos bancos, muito boniLos a que dão o nome de AzJu.yéaue, 
e lindos paneiros de diversas qualidades; feitos de folhas de 
palmeira ou de caniço sem nós, os quaes por lá crescem. 

As mulheres tem mais occupações do que os homens. De_ · 
pois de limpo e queimado o matto para roças, cuidam ellas 
~m tudo o mais. 

Plantam batatas, ervilhas, favas, diversas raizes, legumes 
e ervas. 

Plantam milllo sem a menor difficuldade ou trabalho, pois 
basta apenas lançar no chão os grãos, e tambem ervilhas 
deitando-as apenas em buracos feilos com um pau. 

Plantam tambem as quatro qualidades de mandioca ja di-
tas, sem a menor diffieuldade, porque sendo mui tenras as 
hastes destas plantas1 ellas apenas as quebram e enterram-
nas no solo, sem o menor cultivo, e terão depois grossas 
raizes. No fim de quatro mezes, ou antes, é preciso colhei-
as para fazer farinha, como ja dissemos. 

São eiJas que fazem o Cauin, que vão buscar agua e que 
cuidam em tudo quanto é necessario ao governo da casa, 
no que os homens não· se occupam de .forma alguma. 

Fabricam ellas tambem o azeite de manoma, qoem colhem 
o urucu, quem lavam e fabricam sua massa . . Colhem e des-
caroçam, batem e fiam com muila industria o algodão, e com 
elle fazem redes, umas similhantes á malhas, e outras tam-
bem tecidas e cheias de figuras como si fosse obra tios me-
lhores tecelões, e tambem tangas, onde ao pescoço carre-
g_am seos filhos como ja disse. 

Fabricam ainda ·panellas de barro, grandes e pequenas, 
redondas, ovaes e quadradas, de feitio·s de vasos, de pra- · 
tos, de térrinas e etc.,· todos lisos, especialmente por dentro. 
Usam de gommas brancas e negras para vidral-as interior-
mente, fazendo diversas figuras conforme sua imaginação .. 
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São estas as diversas occupações diarias e domesticas das 
maranheuses, que na verdade não são tão preguiçosas como 
elles, pois passam o tempo só em dist.racções. 





CAPITULO LI 

Do genio e do hun1or dos 1naranhenses. 

Ensina a philosophia, e mostra-nos a experiencia, que a 
boa temperatura aproveita muito não só ao corpo como tam-
bem á intelligencia, e emfim a toda a natureza do homem. 

Como o ar muda e varía em diversos gráos, assim tam-
bem acontece aos climas do mundo, e por isso notam-se ge-
nios e costumes ditferentes, devidos ao ar, que não é tam-
bem o mesl]lo em toda a parte. 

Por isso vemos os habitant(:ls da Lydia diiferentes· dos da 
Scitia. 

Como o ar septentrional é frio e grosseiro assim tambem 
os homens são rusticos e tardios. 

Sendo o ar meridional quente e subt.il, forma tambem os 
homens delicados e engenhosos. 

Eis ·a razão porque sendo os maranhenses, filhos de um 
clima tão temperado, são por natureza de bons genios e de 
alegre bumot·. · 

Não pretendo levantai-os acima dos espil'ilos cullivados; e 
civilisados, e ném comparai-os aos homens polidos, virtuo-. ~. 
so~ e samos. 

Não: fallo apenas do seu genio só u simplesmente, i~lo é, 
de entes, que sempre foram pagãos, barbaros e crueis para 
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com seus inimigos, sempre contrarias a Deos e filhos rJo dia-
bo, escravos de suas paixões e nuuca senhores, ignorantes, 
de tu'do que é saber, sem nunca terem sido ensinados, e 
nem. instruidos em virtud e alguma, nem se quer no conl1e-
cirnento de Deos. 

Na verdade sempre pensei achar animaes ferozes , homens 
totalmente brutos, rusticos e selvagens, corno já. di,sse, porem 
illudi-me em meos calculos. 

Nenhu,rn · povo1 que eu saiba, os excede na perfeição de 
seus sentidos naturaes, interiores ou exteriores. 

Quanto mais vivem e mais moderados, tant•J Ónis ap ura-
dos são os seus ·sentiàos corporaes, especialmente os ex te-
Tim·es. 

Simplesmente pelo olphato, tão vivo, conhecem, corno 
si fossem cães, salva a humanidade, as pegadas de se us 
inimigos, e distinguem duas pessoas de. diversas na-
ções . 

Durante a nossa viagem de regr'esso a Fran~:a, clistinguiam 
os seis 1ndios que vinham comnoscà, qualquer navio no bo-
risonte mais depressa do que os marinheiros. Tanta é a agu-
liesa de sua vista ! 

Quando os marinheiro:> mais experimentados, julgavam 
ter descoberto terra, gritando lá do cesto da gavea terra ., 
te?·ra ! terra I os nossos índio~ apenas no tombadilbo, ou na 
tolda, ou na varanda do navio reconheciam só com a vista 
não ser terra, e sim qualquer illu::;ão no horisonte, ou algu-
mas nuvens obscuras e zombando dos marujos, diziam-
Camybes Osapukay Teigué, te1·m, teTnt, Euae oo·n Ass't.b-
p'igne! · 

Tradusidas estas palavl'as querem clizer-Grüa'rct?n os 
f?q·ancezes tdra, te?·?· a, e comtucto nc"lo é · tena, e sim o eco 
neg?·o. 
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Foram elle~ os prinwiros, qu e Lle~ é ul.Jriram a te na mui to 
t·emp.o antes de nós, embora houvessem marinheiros de muito 
!Jôa vista. 

Assim tem elles mui bem desenvolvidos os sentidos do 
gosto e do tacto . , 
. Quem quer que seja, embora douto, que passar longos 

annos em continua preguiça, como ":i:l.gabundo e inutil , ou 
gastando a vida em deboches, afinal não sentirá embotado 
o seo espírito, e elle proprio rude, tardio, estupiclo: e bruto? 

lngeni~b?n longa 1·ubig·ine Lcestb1n . 
To'l]jet et. est m~dto q~b.a?n j1kit a1üe minus. 

Embora sejam o s maranbense::; constantemente pregui~~o

sos, sém ~prend erem COÍSa alguma, tem O melh or eS[JÍrÍtO 
e juiso, que é possível imaginar-se . 

São em tudo maito discretos, entendem tudo quanto lhes . 
quizercles dize r, percebem o que se lhes ensina, desejam 
saber e aprender, e tem muita habilidade para imitar o que 
vêem. 

Sem inLenupção, antes com toda a attenç,ão ouvem o qu e 
lhe quizerdes dizer por muito tempo. 

Nunca in terrompem a quem está faltando, e nem toitiam 
a palavra ele ou Lro, que a tem. 

Ouvem-se co m reciproca attenção, sem confusão, e nem 
fallando todos ·a um tempo. 

Gos tam m;Jito ele fazer disemsos, ·e os fazem por duas ou 
tres horas e as vezes mais, sem perturbação ou eonftJsão, e 
tirando concLusões dos princípios estabelecid os. 

São razoaveis, e por isso deixam-se guiar pe la rasão e 
não sem conhecimento da causa. 

Retlectem no que vos dizeHl, e assim querem Lambem 
ser convencid os por vós em qualquer controversia . 

Muitos pensam que elles são teimosos, e outros incons-
tantes e levianos. 
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São na verd acte muito inconstante;:;. si incontanCia é obe-
decer á rasão. 

São tão doceis que só pela rasão d'elles fareis o que qui-
zerdes. 

Obedecem e fazem o que for ele -yossa vontade. 
Praticam tudo isto não por volubilidade, e sim guiados 

pela rasão e não por obstinação. 
Si sustentam com firmeza suas ideias, é por convicção c 

constancia, e si seos pensamentos não são rasoaveis; el!es 
darão· os mol.ivos, devidos uns á falia de não se comprehen-
derem reciprocamente, e outros à pouca fé , que elles depo-
sitam em quem não os conhecem. 

Quantos christãos não vemos nós, que apezar de todas 
as prédicas e sermões, não deixam seos costumes velhos, e 
s~1as antigas tradicções, diabolicas e más, em prejuiso de 
suas almas? 

É teima sem duvida. 
Para provar, que os maranbenses não são nem crédulos 

e nem tei moso-3, basta dizer, que, apezar de ser costume 
velho entre e\les furar os beiços, arrancar as barbas, pintar 
o cor:po e fazer outras cqisas identicas, obedeceram as jus-
tas reflexões , que lhe fizemos á tal respeito e sem grande 
esforço. 

Embora e8te co tumes nàQ impedissem, que fossem ba-
ptLados nem n'isso tt·atamos, e pelo contrario demos-lhe 
ampla liberdade para fazer o que quizessen1. 

Acre~centamo ainda -podeis furar as face3 e as ventas 
omo fazeis aos labio , e com isso não nos mole Laes1 e si 

de.ejaes pintar o corpo mandaremos vir de França muito 
boa tint,a~, como aqui não tendes. i quizerdes porem ou-
vir no -:o coo'elbo fazei como nós. 

Para que furcle~ o beiço? i fos e neces ario, Deo ' vo o 
Creador. nao teria furado tão bem come fez a vos'a boc a, 
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bene.ficio e necessidade ela natureza? 

Si Deos não quizesse, que tivessei::; cabellos na barba , 
porque permitte, que ella cresça como a nossa? Não teria 
elle impedido, que ahi nàscesse como acontece em outros , 
lugares? 

Si Elle vos quizesse com o corpo pintado, eomo cost.u--
maes fazer, Elle não vos leria pintado? Si não o fez, não 
está claro que é por que não quiz? E porque fazeis tudo 
isto? ' 

Assim fallando-se á elles tão doce e amigavelmente, con-
segue-se com facilidade, que se convençam do que se lbes 
diz. 

A Hrahiclm; com docilidade, e convencidos pela razão, r e-· 
conhecem immecliatamente a verdade, e tiram em sua lín-
gua esta conclusão~Aié catu, r~~pan 1·ernírnogna·n iémo-
gnan motm· _'ljpot.a·i' eMn mé nor·oyco chuéne sese. «Tu di-
zes a verdade, Deos o faria si fosse nec~ssario , e já que 
elle não quer, não o faremos.>> 

De facto muitos agora deixam creseer <t barba, e nem 
querem ouvir fallár em fu1ar os beiço::; do seos filhos, e pin-
tar seo corpo. 

Um velho chatmdo Acai~~y, el e qu em fallarei para diante, 
vendo que seo filho uão tinha ainda o 1eíço furado, nos afi- ,. 
ançou que em tal não consentiria, já porque este. costume, 
alem de não ter apparencia alguma c1e razão, uâo r.ra appro-
vado por nós. • 

Mostrou-me outro seo filho, que acaba v a de nascer, e dis-
se-me, que eomo desejava vel-o l.Japtisado, o levaria para 
fim tão solemne á nossa Capella de São Francisc·o. 

Pegando neste menino, e admirando-me de o vêr tão 
alvo, como nunca vi menino algum, disse-me que todos 
eram assim brancos, mas que mudavam de côr á custa das 
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tintas, e dos oleos, que empregavam, e como não achava-
mos isso bonito, não o fa riam mais. 

Si fosse tal gente tão inconstante e levianna, não seriam 
perseverantes no bem, qúe se lhe ensina, e na promessa 
feita, e não seria necessaria tão pouca coisa para fazer 
abandonar tradicções antigas. . 

Si fossem teimosos, não deixariam de todo costumes e 
habitos quase naturae~, e sendo-lhes indifferentes furar ou 
não as orelhas, plena liberdade lhes concedemos. 

Assim, tão facilmente, tambem deixaram suas impi-eda-
des, e diabolicas maldades, e se converteram á fé de Deos. 

Quero que sejam teimosos e obstinados, será isto um des-
gosto? Que beneficio, e que virtude poderá haver n'um povo 
tão sem ·ré e eridiabraclo, quaes estes Canibaes · Antropopha-
gos, tão atruinados pelo diabo ? 

Nunca Rénsei encontrar nelles benellcio ou civihsação al-
guma. 

Como ~~orem cada selvagem tem uma alma a salvar-se, 
julguei· os tão dignps ele compaixão quão grande são as suas 
imperfeições. ' 

Na verdade é um povo, que não pode ser tratado com ri-
gor, e sim com dop:ira e pela razão. ' 

Tem habilidade para fazer · tudo quanto precisam para a 
caça, pesca e guerra. 

Enfeitam e embeilesam de mil modos seos arcos, flechas , 
e ornatos ele penna·s, e fazem todos. os seus instrumentos do 
uso diario. 

Poucos entre elles desconhecem a maior parte dos Astros 
e das estrellas do seu hemispherio, e dão a cada uma d'el-
las o nome que lhe fora dado pelos seus a11tepassados. 

Chamam ao Ceo Euuac, ao Sol Koamssuh, á LLl'fl Yassw1th, 
e as Estrellas Yasse~dt-tata .. 
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Entre a:> estrellas, que mais conhecem, ha uma chamada 
Symbia·re raieuboMe (<queixada>>, por ser esta constellação 
muito parecida com o queixo ele um cavallo ou ele uma vac-
ca; é annunciadora de chuva. 

Notam ainda as seguintes: 
Ur'ibbu.-Dizem elles, que tem a forma de um coração, e 

apparece no tempo de chuva. 
Seychuiibr·a. Constellação de 9 estrellas, em forma de gre-

lha. Annuncia chuva. 
Seich1b. É a Pleiades, por elles muito conhecida. Somen-

te apparece ahi no meiado de janeiro, e apenas a vêem . elles 
esperam chuva, o que se realisa em pouco tempo. 

Tingassu. A mensageira ou a annunciadora da dita Pleia-
des, pois apparece 15 dias antes cl'ella. 
. Suanmn. Apparece 15 dias antes das chuvas. É uma es-
trella muito volumosa, clara e brilhante. 

Uégnonmoin. <<CarangueijO>>. É o signo de Cancm-. É fot·-
mada por muitas estrellas, e tem tal figura. Apparece no fim 
das chuvas. 

Ja.uar·e. <<Cão.>> É muito vermelha, acompanha .muito de 
perto a lua, de forma que quando ella se recolhe, dizem 
elles, que esta estrella corre atraz como um .cão, que deseja 
devorai-a . 

. Quando não se vê a lua por muito tempo, no invemo, na 
primeira occasião que apparece, quase sempre no fim das 
chuvas, é muit.o vermelha como sangue, e então dizem os 
!ndios que essa estrella persegue a lua para devorai-a. 

Nesta occasião todos os homens pegam em seus cacetes, 
e voltando-se para o lado d'onde tem de vir a lua batem 
com elles n6 chão, e dizem em altas vozes e repetidas ve-
zes estas palavras:-Rycobé chera moín goé, goé, goé; Eyco- , 
bé cher·a moin goé, hait, hau, hau,-<<meu Pae grande es-
tejas sempre borp~ estejas sempre bom , meu Pae grande , 
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hau.>> Choram as mulhet·es e os- meninos, levantam aos Ceos 
grandes gritos e gemi~os, deitam-se e rolam-se pelo chão,-
batendo com a cabeça e as mãos. 

Desejando saber a razão desta loucúra, e diabolica supers-
tição, indaguei del!es, e soube que se julgavam proximos da 
morte, quando a lua assim apparece vermelha como sangue, 
que os homens alegram-se por haver chegado o momento de 
irem ter com o seu Pae grande, a quem saúdam e dAsejam 
muito boa saude e por muito tempo, por meio destas pa~a
vras Eycobé chemmoin goé, goé, goé: eycobé chemmoin goé, 
goé, goé, ha?k, hau, hau, «meu P::te grande estejas sempre 
bom, es tejas sempre bom, meu Pae grande, hau. >> As mu -
lheres choram ~~ lam E:o tam-se com receio da morte e ficam 
até desesperadas .. 

Ainda conhécem estas estrellas: 
Yasseuhta.ta Uass~!J. <<Estrel la grande.>> É a da manhã. 
Pimpanem. Estrella da tarde, por eii As chamada-piloto 

da Lua- por vir adiante d'ella. 
Yaptt·Y kan. «Estrella assentada em seu lugar.» Levanta-

se antes do Sol. 
Quando principiam as chuvas, desapparece esta estrella. 
C1:useim. Constellação de 4 estrellas, muito brilhantes, 

em form a rle bonit.a Crm.. Dão-lhes o nome ele Crussa, 
«Cruz.>> 

Ycmday. Estrella que se levanta depois do sol posto. Como 
é muito vermelha dão-lhe esse nome, derivado ele um pas-
sara assim chamado. 

Yassatin. Constellação de 7 e~trell as, similhanl.e á ;_;m 
passaro cqm esse nomr. . 

Cay. Formada de muitas estrellas, e 'do feitio de um ma-
caco . 

Potü1 .. c<Carangueijo. » É composta pfJr muitas eslrellas , 
e com tal configu ração. 
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T'tbyavaé. «Homem.» Concorrem muita? estrellas para for-
mal-a com a configuração de um homem velho, pegando 
n'um cacete. 

Conomy·AianiporJre Uaré. «Rapazinho que bebe Manipoy.» 
E muito redonda, volumosa e luzente. 

Yand1~tin. <<Abstruz branco.» É formada por muitas es-
trellas grandes e luzentes, e com um bico, e por isso fingem 
os maranhenses crer, que clla quer comer as outras estl'el-
:las, que lh e estão juntas, as quaes dão o nome de Uy-ra 

' apicH<dois ovos.>> 
Eyre apua. <<Mel redondo» É gr_ancle e redond.a, brilhante 

e bonita. 
Pannacon. <<Paneiro comprido.» Conste] !ação com tal 

forma. 
Yasseuh-tata ue. Estrella muito brilhante. Fizeram um can-

tico em louvor ele sua belleza e giro. 
Tapity. <<Beiço.>> E formada por muitas estrellas á simi-

lhança de um beiço, e por outras em forma de orelhas com- · 
pridas. 

T1u:on. Muito pat·ccicla com o fructo elo Tucan-vue, espe-
eie 1le palmeira . 

Tata ende·uh. <<Fogo ardente.» Assim chamada por ser 
muito brilhante. 

Gnaépuéou. «Frigideira redonda.>> Tem tal nome por sua 
sirnilhança. 

Ainda tem a Camna.-vt~<e e muitas outras, que deixo de 
mencionar para evitar prolixidade. Conhecem-nas, e distin-
guem-nas todas, e mostrari1 os diversos Orientes e Occidentes, 
em que apparecem e se escondem no seu horisonte. 

Não conhecem a Epacta, ou as idades da Lua, porem sa-
bem, po1· longa pratica, a epocha do seu crescr-mte e min-
goante, do plenilunio, da lua nova e de muil:as outras coisas 
a el!a relativas. 
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Dão ao eclipse da Lua o nome de Yaseuh puyton ((noite 
da lua». Attribuerb á lua o fluxo e o refluxo elo mar, e dis-
tinguem muito bem as duas marés grandes, que aparecem 
poucos dias depois do pleni e novilunio. 

Marcam ainda, e muito bem o giro elo Sol e o seu cami-
nho entre os dois tropicos como limites, que não devem ul-
trapassar. Dizem, que traz ventos e ·brisas quando vem do 
nosso polo Arçtico, e chuvas quando volta-se elo outro lado, 
em sua ascenção para nós. 

Contam muito bem os seos armos por dose mezes pelo 
giro do Sol indo e vindo de um Tropico a outro. 

Tambem conhecem. esses mezes pela estação das chuvas, 
das brisas c dos ventos, e da epocha dos cajús. 

A estrella Seych1.1;1 apparece alguns· dias antes da chuva, 
e desapparece no fim deltas, para SÓ reapparecer 110 mesmo 
tempo, e em igual epocha, e assim reconhecem os Indios 
perfeitamente o interstício, ou o tempo de um anno com-
pleto. 

Conhecem muitos corpos el ementares, fructos, raizes, gom-
mas, oleos, pedras, mineraes com propriedades muito boni-
tas e raras, e tambem muitos remedios, que e~pregam em 
suas doenças. 

Recordam-se os velhos ele fac~os passados ha 600, 700, 
800 e mais annos, e minuciosarn,ente nos contáram as em-
presas, os estratagemas, e outras particularidades elo -pas-
sado, quer para animar aos seos ~ fazer a guerra contra 
s~os inimigos, quer para entreter sebs amigos. 

Tem quasi todos memoria feliz, e quanto mais cultivados 
são; mais ambição tem de grandezas . 

Sãci mui corajosos especialmente para exterminar seos 
inimigos, levando-os a crue lcl a~e e a rajva . até a camel-os . 

Felizmente não são richosos e nem, barulhentos com os 
seus similbantes, com sells amigos; pelo contral'io são mo-



derados, pacatos c lloceis, e só vingativos quando ofi'en-
d idos. · 

Não tern inveja de outra aldeia valente, brava e corajosa, 
porem cheios de emulação buscam imitai-a ou excedel-a. 

Não tem inveja de qualquer beneficio ou dadiva feita aos 
seus companheiros, porem querem que se ll1es faça o mes-
mo, e no caso contrario são extraordinariamente invejosos. 

Sej.a. como fôr, são espíritos domesticados da região do Sol, 
muito bem organisaclos, com bom genio, e bonito humor, 
porem se acham tão longe do Sol da Justiça, que é o nosso 
Salvador, quanto até hoje tem sido infelizes, miseraveis, 
barbaros, selvagens, e pagãos, como melhor se verá no ca-
pitulo seguinte, onde tratarei das suas crenças e religião. 

49 
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CAPITULO LII 

Da crença dos lndi•)s Tupiuambás . 

Empora sejam os lndios Tupinarnbá.s de bôa natureza, 
não ba comtudo no mundo povo algum mais rebelde do 
que elles ao serviço de Deos. 
. Qual é o povo, embora muito selvagem, que não tenha, 
senão a verdadeira. religião, ao menos por sombra d'e!la al-
guma superstição? 

Os Egypcios, apezar ele cegos no meio do paganismo, não 
adoram fervorosamente seos ídolos? Não tem elles os seos 
sabios, e ~eos .sacerdotes, guardas A interpretes de suas 
·cartas hierogliphicas ? 

Os Cbaldeos, embora mergulhados na infidelidade, não 
idolatram suas loucas invenções e especialmente o seo 
fogo? 

Os Persas1 os Gregos, e os Romanos não tinham 'tambem 
::>eos fal sos deoses, como os Gaulezes e outros povos? 

Cuido, que só os T1~pinambâs não tem especie alguma 
tl e religião, pois não adoram um Oeos, celeste ou terrestre, 
nem o oiro e a prata, nem mad eira e pedras preciosas ou 
outra qualquer coisa. 

Até agora não· tinham religião e nem sacrificio, e por 
tanto nem sacerdotes, min i'sl.ros, altar, templo ou Igreja. 
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Nunca souberam o que foi promessa, supplica, officio , ou 
oração ·publica ou par~icular. 

Contam bem as luas, porem não desLinguern as semanas, 
os· dias de festa, e nem es domingos. 

Para elles são iguaes todos os dias e tão solemnes uns 
como outros, emfim não tem culto algum interno ou externo. 

Parece com tudo haver entre elles algum conhecimento 
do verdadeiro .Deos, como se percebe elo discurso de Japy-
açú, já referido no cap. 11, onde o leitor, si quizer, encon-
trará algumas particularidades elas. crenças destes Tndios. 

Chamam em sua linguagem a Deos-T1tpan. 
Quâncfo apparece trovoada, dizem ser mandada por Deos, 

e por isto chamam ao trovão T'tii)Jan 1'e?nimognan «foi Oeos 
quem fez isto.)> 

Reconhecem o triste estado de sua vida desgraçada, e at- . 
tri!:Juem-no ao seo Pae-grancle por ter escolhido a espada 
de madeira e despresado a de feno, como já contamos, e 
como fôra esta recebida pelo nosso Pae-grande, d'ahi pro-
veio a nossa felicidade, constituindo-nos herdeiros ela ver-
dadeira crença de Deos, das artes, das sciencias, de todas 
as industrias,' e de outros bens, que temos, chegando de 
moços, que m·amos, a velhos, como tanto elles desejavam. 

Crêem, que suas almas, que julgam immortaes, quando 
se sepaí-am do corpo, vão para alem das montanhas, onde 

I 
está o Pae-grande, n'um lugar chamado Uaiupia, que ha- · 
bitam eternamente, si no mundo fizeram beneficios, como 
lugar de repouso, dançando, saltando, e brincando constan-
temente. 

A vida, que consideram bôa, não é por virtude e nem 
por beneficio, e sim por actos de barbaridade e de cruel-
dade. 

Quanto maior é 6 numero ele ini!nigos, que tem matado 
e comido, mais felizes se julgam . · 



Consideram passar. bôa vilia quando são fortee, valentes 
e habituados a matar seos in i m i~os, e chamam covardes e 
afiminados os que não tem animo para isso: neste ultimo 
caso vão residir com Je1·opa1·y, afim de serem por elle per-
seguido:;;. 

Crêem na exi~tencia de esp íritos malignos, ·'1 que chama-
mos Diabos, e elles Jeropa-1·y, e temem-nos muito. 

Pali ando d'elles dizem-Y1Joch~~ Je1·opa1·y «Je1·ozJa1·y é 
mau, e nada vale.» 

Contavam-nos, que es te espírito infernal, mostrando-se 
visivelmente, lhes apparecia, atormentando-os e affliginclo -os 
cruelmente, porem nunca o vimos . . 

Perguntamos aos principaes e aos velhos mais sabedores 
do que se tem passado entre elles·, ainda que no Tropico 
de Capricornio, si eram atormentados e affiigidos por Je?·o-
pary, ou se tinham noticia de ter apparecido a algum de 
seos ,similhantes, e elles nús respondet·am negativamente, e 
até affirmaram tal facto não se dar, embora temessem muito 
.Jeropa1·y por ser mau, apezar de nada valer. 

Depois da destruição dos Indios pelos -Peras, muitos d'el-
les foram maltratados pelo diabo, que lhes appareceu ein fi-
gura de um dos seus antepassados, fallando ele suas mise-
rias, e elos meios de se livrarem d'ellas, cqmo elle fez de-
pois de as soffrer tambem, pois quando lhe pareceu, f.rans-
formou-se em e.spirito, e que si quisessem C'rel-o e seguil-o, 
lhes aconteceria o mesmo indo todos para o Paraíso Terres-
le , onde moram os Camibas ou Prophetas. 

Dando credito as sugestões do diabo, sob form a humana, 
seguia-o immediatament.e este povo em numero superior: a 
sessenta mil. 

Co mo o diabo só desejava a perda deste pun•, quando 
passava o primeir 'J rio morreo afogad<t grande pan e· 1k !le, 
e a· resto foi morto pelos seos inimigos, escapando apenas 
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poucos, que se refugiaram nos desertos dançando ·sempre 
em honra de Jeropary. 

Por ahi semeiavam muito, e nada colhiam, e depois ele 
muito tempo assim perdido, sel1J saberem ao menos onde 
estavam, acllaram-se afinal nas proximidades elo rio T~wy, 

em clistaneia maior de 600 leguas de Pern'ambuco, d'onclc 
havi<ím patticlo. 

Desde a primeira viagemque o Sr. de la .Havardiere fez 
il aquelle paiz, foi descobrir esses lndios e trouxe-os para 
Maranhão, onde contam hoje esta historia, como mui yeri-
ctlca, e como verdadeiro testemunho ele terem sido mal-
tratados pelo diabo, realisando-se afinal a promessa de Je-
?'OJJaTy, pois vieram para um Jogar onde estav,am CarailJas 
e Padres por vontade de Deos para salval-os. 

Não ha duvida alguma no poder do DialJO, e na_s suas 
crueldades e tyrannias para com estes povos, tão barbaros, 
tomo crllf·i<:: c deshumanos, e por isso com razão se lasti-
mam, e ll~e dão o nome de mau, tnorrnente sabendo como 
maltratou seus curandeiros. . / 

Estes curandeiros, convem saber, são emhu~teir.os de 
que se serve o Diabo para ter os Indios sempre supersti-
ciosos. São muil.o estimados pelos barbaros, que n'elles 
muito creern. Dão-lhes o nome de Pagé «Curand eiro nu Fei-
ticeiro. >> 

Predizem a f'erti.Jidade c a seccura da terra, e prometlem 
muitas chuvas e todos os bens, e fizeram persuadir ao povo 
que quando sopram, n'um Jogar doente, desapparec0 a dor, e 
por isso quando adoecem os Inclios são elles procurados, e 
conhecendo o lugar elo soffrimento pcincipiam os taes Pagés 
a ,soprar, e pondo a bocca no Jogar flngem chnpar o mal , e 
depois escarram-no, e fica bom o doente. 

As vezes escondem na mão alguns ossos, pedras e ·peda-
ços de pau ou de ferro, e depois de haverem chupado o lu-



gar, most1·am estas coisas, e persuadem ao doente havei-a s 
tirado d'ahi. 

> 

Assim se curam por imaginação, superstição ou arte dia-
IJolica. 

Tudo quanto dizem ou mandam esses Pagés é logo cum-
prido pelo povo, e até pelos mais velhos, como. tivemos muita 
occasião ele vêr. 

Quando estivemos em Junipamn, morreu um menino, fi-
lho elo Principal de Timbohu. Ordenou o Pagé que se la-
vassem os moradores ele todas as aldeias por onde passou o 
eadaver do ,menino, .si quizessem evitar uma molestia cmel, 
que os ameaçava. Todos obedeceram a esta ordem, e todas 
as manhãs lavavam-se em agua fria. 

O proprio Japy-açú, o mais notavel de toda a llha, era o 
primeiro á lavar-se, e perguntando-lhe a razão, referia-me o 

I 

que ja disse, o que excitou o riso a todos os inst.ruidos no 
ChrisLianismo. 

Tem tambem a superstição de fincar na eutrada de suas 
aldeias .um madeiro muito alLo, com outro atravessado na 
sua extremidade superior, onde penduram muitos cofinhos 
pequenos, feitos de folhas de pindoba do tamanho de duas 
mãos, e nelles pintam de negTo ou de vermelho a figura de 
urn homem nu. Se · lhes perguntardes a razão disto, dirão 
que o fazem por conselhos de seus Pagés para livrarem-se 
dos maus ares. 

Quando o Sr. de Vaux esteve em Ibu.yapap, abi ha-
via um Pagé, que fazia fallar nma arvore (appareotemente) 
por um buraco, e tão bem a ponto ele todos a enten-
derem. 

Fingiam outros tirar muitas agulhas do mr.io das coxas de 
certos . individuas, só por clistracção. 

Bem póde acontecer, que entre tan tu:; Pagés, que rtu r lá 
existam se encontrem alguns magicos, como succedia nos 
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ternpbs passados; mas actualmente não ha üm só , pelo me-
nos não conhecemos algum em quanto lá estivemos. 

A maior parte ou quase todos são velhos, principaes das 
aldeias, que se incumbem ele soprar sobre os doentes, não 
com imprecação ou sortilegios (si é que alguns usam 
de taes meios) e sim com subtilesa e charlatanismo para 
que sejam estimados peros seos, e adquirirem fama de 
bons Pagés, ou curandeiros, que sanam todas ag enfermi-
dades. 

O poyo porem aptecia estes Pagés, e tratam-nos bem em 
toda e qualqÚer pat·te, que chegam. São honrosamente men-
cionados em seus canticos, e bem aco lhidos nas danças e 
ca~õinagens, e em toda~ as ceremonias, de que podem par-
ti lhar. · 

Creem estes infelizes selvagen,; , que tudo llles pode acon-
tecer á vontade ·destes Pctgés, de quem são muito amigos . 

Jnlgam -s:- desgraçados, si cahlndo n'algnma desgraça llll 

infelicidade, são am eaçado::; pelos Pagés, e a elles' attribuem 
d'ahi em diante tod as as suas infelicidades. 

Não valem nada estes Pctgés, mormente depois qo e lá 
chegamos, e_ qu e ahi esteve um rapaz da nossa companhia, 
que fazia ligeirezas de mão e pelloticas. 

lncumbin-o o Sr. de Rasilly de, com seus servo::;, levar sua: 
bagagem durante a nossa visita pe l ~ Ilha do Maranhão) como 
já dissemos . 

Logo qu e os Maranhenses viram algumas subtil ezas d'elk, 
principiaram a àclmiral-o, e deram-lhe o nome de Pcbgé-açú. 
r< Feiticeiro grande. n 

Fazia-lhes dépois conhecer o Sr: de Hasilly, que todos o:'i 

~eus actos eram devidos a sua subtileza c finura , e d ·aqui 
seguia moslt'ando-lbes a sua to lice de se deixarem engauar 
pelos Pagé>, qu e não passavam el e pellotiqueiros e embns-
teiros . 



Resultou disto muitos bens, porque muiLos aiJaudonaram 
esses pre.juisus, e até as crianças zombavam das astucias 
dos Pagés; e entre outras citan~l apenas o menino João Cajú., 
Je qu em ja tenbo fallado por vezes, que pegando em osso-
sinhos e outras coisas ignaes, perguntava ao Sr. de Rasilly: 
Bw·uuichaue cte a.kan omrino? ((Sen lJor, doe-vos a cabeça?>> 
Depois fingindo s~prar e esfregar, mostrava-lhe o que Linha 
na mão, dizendo ser a causa de sua mol esüa, fazendo assi~ 
rir a companhia, causando admiração aos velhos, e cl esmo-
ralisando os Pagés, d'ahi em clianl.e considcrarlos mentirosos 
c embusteiros. 

50 
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CAPITULO LIII 

Das lei s e da Policia dos l ndios Tupina mba s . 

Antes ele vir a fé, na linguagem dos Apostolos, vlVJa;nos 
sob o domínio da Lei ainda guardada á espera da Fé, que 
nos devia se r revelada. 

A miseria porem elos pobres índios T~Lpinambds foi Lão 
grand e, que n'ão tendo elles nem fé, e nem religião, não 
tinbam lei e nem .policia excepto alguma parcella da Lei da 
na turesa. 

Disse Justiniano, que h b?'is p1·mcopta s~&st · hmc: honeste 
vive1·e, a.ltenvrn non la>cle?·e, . S?..L~m~ CibÍqqLe tri't.n&e?·c . 

Na verdade, são rigo rosos em respeitar o aJbeio, e se 
apparece alguma injustiça, exigem a reparaçã.o conforme as 
leis de Talião. 

Si um sujeito clá n'outro uma bofetada é obrigado a le-
var outra: si lhe quebra um braço ou outro qualquer mem-
bro, ha-cle sujeitar-se a igual destruição ou mutilação. e fi-
nalmente si mata, eleve morrer. 

Seria boa lei, se LiYesse algum as modifica çüe~, Go m tudo 
o direito natural é immutavel. 

Si alguma mulhei· comm et.te o crime ele aclulterio, ou 
morre ou é vendida como escrava. Não praticam seos actos 
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de justiça com formalidad e e aut~1ori rlade publica, e sim ~le 

facto e mui em particular. 
Tem um Ch efe ou · Principal em cada aldeia. 

·Ordinariamente occupa o lugar de Chefe o capitão mais 
valente, ou o velho mais ex perimentado, que mais proesas 
fez na guerra, destruindo e matando ' muitos i_nimigos, qu e 
tem maior numero de mu!heres, e de escravos adqueridos 
por sQo valor, e família grande. 

Occupam este lugar ele Chel'r. ou de P1·incipal, não por 
eleição publica, e :;im somente pela rama adqi,Jerida, e con-
fiança n'elle depositada. 

Serve o Chefe somente para oriental-os com f:eo parecer, 
principalmente nas assembléas geraes, que fazem todas as 
noites no meio ele suas habitações. · 

Depois de accenclerem bom fogo, que lhes serve de ·can-
deia e para accencler seo cachimbo, arm am ahi suas redes 
ele <.lgodão, e deitados cada um com seo cachimbo na mão 
principiam a orar contando o que se passou n'aquelle dia, 
e lembrando do que deviam fazer no seguinte á favor da 
;_:Jaz ou da guerra, ou para receber seos amigos, ou ir ao 

. encon tro de scos inimigos, ou para outro qualquer negocio 
urgente, conforme as ordens de seo chefe, observadas à 
risca. 

Quando morre algum d'elles, reuoem-se, choram, como 
já oissemos, e entoam-lhe louvores . Vestem-nos depois com 
todos os seos vestidos e ornatos, fazem uma .cova de 4 a 5 
pés de profundidade, curvam o corpo de fórma que os pés 
toquem na cabeça, e assim deitam-no na cova. 

No . meio de altos griLos ·e lamentações cobrem-no de 
terra, e ahi o deixam. 



CAPITULO LIV 

D o nosso e1nbar que e m l\1a eanhão, e d.n nos sa chegada 
á França . 

Deos, que nunca abaud?na quem procura set·vil-o e fazer 
alguma coisa em augmento ele sua gloria, favoreceo-nos em 
nossa empresa. 

Vendo nós tão grande se;tra, e tão poucos trabalhadores , 
deliberamos todos, unanimemente, que regressasse á Fran-
ça o Sr. de Hasilly, como se vae ver no capitulo seguinte. 

Como o temporal não é senão accessorio do espiritual, foi 
ordenado (com bem pesar meu) que eu o acompanharia para 
dizer á S. M. tudo quanto se havia feito, e aos nossos pa-
dres o bem que se nos offerecia ahi a favor da igreja para 
qlle decidissem como lhes aprouvessem . . 

Antes de embarcarmos reconhecendo o Sr. de la Ravar-
tliere o inconveniente, que havia ele muitos Chefes, combi· 
nou com o Sr. de llasily de invesLil-o de todo o seu poder, 
e para isso passou-lhe o seguinte documento authenLico. 

C.O'\l.'i>l'll\\i.'\M'I\~o 1\o S'\'. l\~ l(\ l\1~·\li\'\'lh~'\'~ õ.e '1'~(,1'\'e'i>'iii.VI' (~ f'I'M\~11 , 1\~\

'I.(\'\\Õ.o '\\l\'i> \'1\11\M \lO'\' ·M\\to C.o'\WI\\11'\\1\M\\e o S'l'. 1.\~ l\t\c;,\\\~ . 

Eu abaixo assignado; Loco-tenente-general do Rei nas suas 
tonas do Brazil, Lenho reconhecido por experiencia e pratica 
o bom e prudente procedimento elo Sr . de Rasilly, meu com-



panheiro, em Lodos <:ls negocias quer relativo,: aos F1·ancezes 
quer aos habitantes deste paiz, alem da sua coragem e cons-
tancia, para sustentar es ta Golonia, e da sua fidelidade nun-
ca desmentida púa commigo, e tambem tenho cer~eza dos 
bons desejos do~ ditos naLuraes desta terra, que só qu<:' rE'm 
ser governad os por um unico Chefe. · 

Reconheço por outro lado, que a diversirlac!e dos chefes 
traz confusão ao Estado, não só pelos Francezes, voluveis 
por genio, mas Lambem pelos Indios, que podem dividir seus 
affectos por dois ou tres Chefes. 

Por tod as estas justas e importantes considerações· tenho 
resolvido remover todos os obstaculos aflm de flores·cer esta 
Golonia em paz e tranquiliclade, por minha livre e. expónta-
nea vontade resolvi regressar á França, depois que voltar 
da viagem, que vae fazer o Sr. de Rasilly, meu companhei-
ro, aüm ele reeeber o que me Locar, conforme o contracto 
lavrado nas notas ele Pacq ué, escrivão de Paris, aos 6 de 
outubro ele 161 O, e promessa solemnemcnLe feita por pala-
vras e por escripto, , de me ser garantida á mim e aos meus 
legítimos successo res. 

Como es tá dito nr,sse contracto, que o terceiro sempre se 
, sugeitará ao parecer de dois, q·uancl o combinarem no mes-

mo pensamento, sou el e opini~o, que o dito Sr. ele Rasilly, 
pelas razões ja mencionadas, seja o unico Chefe, que deve 
ficar nas Inclias, governando tanto a Colonia como a seos ha-
bitantes. 

É esta a minha vontade e resolução: depois de baver me 
aconselhado com a Igreja e os Priucipaes ela Companhia, que 
approYando Lu do, instaram com o Sr. de Rasilly para aceitar 
esse cargo, no que ·concordou á vista ela nossa conüaoça 
n'elle depositada, e das ponderosas razões em beneficio elo 
Christ.ianismo, ,elo serviço do Rei, e ela causa publica, pro- , 
meLLenrlo-nos nunca abandonar esta Colonia, e conservar o 
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que pertence a mim c aos meus, conforme o meu direito, 
rle que me passou uma declaração por escripto nesse mes-
mo dia, em presença dos abaixo assignados, a qual tambem 
tem a minha flrma, como prova tle meu assentimento . 

Forte de S. Luis 30 de novembro de ,1612. 
Daniel de la. Touch e, Sr. d~ la RavMcliere.-üàz de Pe-

sieux-Cavallei?·o de Rasilly-Ctauclio de Rasilly-Cha1·on 
- -David Migan-Abmhào. 

Depois de lido pelo Sr. de Rasilly tudo quanto deixamos 
escripto pelo Sr. d,e la Ravardiere em exercício continuo de 
seu cárgo, attendendo ás importantes considerações ahi ai-
legadas, e ás ardentes supplicas de todos, para que, com 
satisfação do Rei, elle accéite o governo; e nunca abandone 
esta Colonia, resolveo-se a isso cumprindo ~eo dever como 
homem de bem, como um flda.lgo honrado deve proceder 
para com a Igreja Catholira, Apostolica ltqmana. 

Protestaram os Francezes, agora ·e sempre, e os Indios 
não pouparem cuidados, nem bens, e nem a vida, quando 
f'ôr neces:;ario, conforme a concordata feita em pt·esença de 
touos. 

• . I 
Quando estavamos promptos a partir, deliberaram os prin-

cipaes da Ilha· do Maranhão mandar comnosco ·seis dos seus 
,;imilhantes para prestar húmenag·em e oiferecer seus ser-
viços ao CbrisLianissimo Rei .de França, em 'nome de sua na-
ção, como seus verdadeiros subditos, moradores na Nova 
França Eq.uinoccial. · 

Despedimos-nos dos Francezes e dos lndios, especi'almente 
dos Principaes do Maranhão, recebi a benção dos nossos 
Padres, embarcamos-nos muito compungidos, e banhamos-
nos rle Jag1;ymas quando dissemos adeos para tal separ·ação. 

Partimos á meia noite de 1 o de dezembro. 
O Rv. 0 P. 0 Arsenio com o Sr. de la Ravardiere vieram n'um 

barco até a Ilha de Sant' Anna, onde chegamos a 4 do dito mez. 
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No dia 6, festa ele S. Nicolau, celebramos missa, c resol-
vemos partir no dia seguinte, o que realisamos no na vi o R e-
u ente, e demandamos o Cabo elas arvores seccas; ahi anco-
ramos pam passar o dia da festa ela Immacnlada Conceição 
ela Gloriosa Virgem, que foi sabbado 8 do então corrent,e mez. 

No domingo pela manhã despeclira~1-se de nós o Rvd .n 
Padre Arsenio e o Sr. ele la Havarcliere, e com os olhos ar-
rasados ele lagrymas, regressaram á Ilha. 

Como ultima despedida· aos que ficar:lill na Ilha grande 
do Maranhão demos um Liro de peça, e procuramos a altu-
ra das Ilhas elo Perú em p1·ocura de ventos favoraveis. 

Favoreceo-nos Deos com bom vento e constante, e por isso 
em poucos dias atravessamos a linha. 

Continuou esse vento até atravessarmos a:> Ilhas Bermu 
elas e Açores: ahi porem apanhou-nos grande e furiosa .tem-
pestade, que nos quebrou o mastro ela mesena, obrigando-
nos a andar sem governo por tres dias .sobre elemento tão 
revoltoso, com mastros e cordas somente á mercê do ten1PO. 

Livrou-nos Deos de tão grande tempestau e, e com bom 
vento nos levou at.é Inglaterra, onde encontrando má o tem-
po e ventos contrarias, vimos-nos obrigados a orçar e procu-
rar abrigo no porto de Falmouth. 

O espírito maligno, que no mar para nós criou tantos tor-
mentos, em terra não se e~q ueceo ele fazer o mesmo. 

Em vrz ele sor-ego e descanç.o deo-nos íncommoclos por 
suas artes e astucias, (]C forma que fomos obrigados a el e-
morarmos-nos por espaço ele seis semanas em Falmouth e 
Dartmouth, no meio el e muitas angustias e tribulações, po-
dendo em tal situação dizer como o Apostolo-Supm mo-
cl1bm gmvati el supm vi1't1btem, ita 1.bl tmde1·et etia.m nos 
viue?·e. 
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CAPITULO LV 

Da nossa cheg;ada rw Havre de Gr'aça. 

Quando sahimos d'Inglaterra foi -nos favot·avel o vento; 
porem não era coi'respondente aos nóssos desejos, pois ar-
dentemente desejavamos mostrar aos Francezes o fructo ele 
nossa missão, e os prirpeiros rebentões da nossa nova Co-
lonia, que trazíamos para França afim de receberem ahi me-
lhor ·a ·Religião e os costumes francezes. 

Os nossos canhões noticiaram á cidade do Havre a nossa 
chegada no sabbado '16 de Marçl). 

Sauda\nos assim a cidade em obediencia aos bons costu-
mes dos portos dõ mar, instituídos para evitar surprezas 
dos estrangeiros. "' 

Cantamos Te-Deu1n Laudanws em acção de graças á 
Aquelle, que por sua infinita misericordia nos livrou do 
vento, e nos deo forças para soffrer as suas . inconstan-
cias. 

Causou muita admiração ahi a ·nossa chegada, e vimos-nos 
obrigados a satü;fazer a curiosidade dos grandes e dos pe-
quenos" 
· Embora muito taráe o Revd. Padre Theophilo de Peronne, 

., Guardião do nosso Convento nessa cidade, mandou Ler com-
nosco dois d.e nossos confrades, e si não fossem alguns ser·-

õi 
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viços que tinhamos entre mãos, e a pequenez do barco 
iríamos nessa mesma noúe para o Convento. 

Quiz Deos que ainda sotfressemos os ultimas restos dessa . . 
tempestade, soprada pela raiva que o diabo tinha de nós. 

Apenas se despediram de nós estes Religiosos, abriram-
se as portas do Sul, do Su-sueste e do Sud-oeste, e deixaram 
correr os seos ventos, i·evolvendo de tal sorte as ondas elo 
mar, que parecia ter Deos reservado o nosso naufragio para 
ser presenciado por nossos amigos. . 

Mal preparados estãvamos para aguentar tal tempestade, 
nossas cordas, umas partidas outras gastas, não podiam con-
ter a ancora, e perdida uma por se ter quebrado a amarra, 
e na força maior da tempestade reunimos-nos e tomamos a 
resolução de arribar á Ho_9-fleur para salvar-nos. 

É este um dos expedientes empregailos pelos homens 
do mar contra um elemento, que não pode ter uso de 
razão .. 

I 

Não se evitaria de um l'ado o perigo eminente para ir 
naufragar n'outro? 

Concordamos por ultimo, comô unico remedio, dar se-
gundo tiro, differente do primeiro, como um aviso · á ci-
dade. O primeiro foi signal de regosijo, e este de deses-
pero. 

Estavamos convencidos, que afinal nós morreríamos sem 
soccorros, e elles nos veriam morrer sem poder ajudar-nos, 
pois era impossível a elles vir ter comnosco, e nós irmos 
ter com elles, tão furioso estava o mar l 

Sem esperança de ~u.xilio humano, resolveram-se os nos-
sos pilotos á cortar os mastros ao nosso Navio, e deixai-o 
encalhar para ao menos salvarem-se as pessoas. 

Houve alguma demora na execução deste plano, pouco 
seguro para salvar o que se desejava, de naufragio tão 
aterrador. 
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Em tal ~ffiicção ajoelhamos-nos, levantamos o:; olhos para 
o Céo, irpploramos o ~uxilio dessa bclla ,estrella do mar, a 
Gloriosa Virgem Maria, luz no meio das angustias deste 
mundo, e cantamos suas ladainhas e outras orações. 

Ju lgava o diabo zombar de nossos trabalhos sepultando 
nas ondas as esperanças de nossas conquistas, porque nos 
via com uma só amarra, e esta mesma muito estragada, 
pois sendo composta de quatro cabos, tres já estavam que-
brados, restando apenas um, e rl'elle, como de um fio, de-
pendia a nossa vida. 

Deos porem dignou-se mostrar, que eramos guiados por 
sua mão. 

Ainda não tínhamos aGabado de orar, e já Fulgura in 
pluviam fecit, escureceo o tempo de repente, cahio abun-
dante chuva abateüdo os Nentos, aplacando as furias do 
mar, . e ateando a espet·ança e a coragem de nossos mari-
nheiros a fazer grandes e incríveis esforços. 

Quando o nosso navio andava acossado pela tempestade, 
embora sabendo o estado da amarra pucharam com o ca-
brestante a ancora do mar, c só por milagre da Providencia 
Divina poude urn cabo unico resistir á violencia e esforços, 
que empregavam 40 á 50 homens para virar o referido ca-
brestante. 

Creio que naturalmente não se podia fazer isto, e só quem 
sustenta o globo da t.erra no ar por seos tres dedos, é que 
podia fazer parar nosso navio, e r,onservar esse cabo contra 
t.antos esforços e a violencia de tão furiosa tempestade, 
quando tres não resistiram. 

Não tínhamos tido tempo ainda ~e revistar nossos ca~ 

bo~, quando ergueo·se segunda tempestade ainda maior 
do que a primeira arrebentando a amarra do no~so bote, 
e levando para longe de . nossa:'l vistas no meio das 
ondas. 
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Como o diabo não poude perder-nos, vingou seu ,despeito . 
no que ,poude. . 

Estava muito afflicto o governador da cidade o Sr. de Vi~ 
lars, mat·quez de Graville, de não poder testemunhar a nos-
sa Ordem sua affeição n'este caso tão afflictivo, a Igreja seo 
zelo, e . a França sua coragem; mas apenas aplacou-se um 
pouco a tempestade e o mau tempo, mandou correr· para 
nós durante a noite .os pilotos da barra. 

Foram elles, que nos conduziram ao Havre tanto para 
agradecer ao dito marquez, como para prevenil-o 'da vinda 
dos maranbenses, .na qualidade de ~mbaixadores, a presen-
ça de Sua Magestade, o Rei Christianissirrio, e pre~arar a 
cidade para recebei-os com todas as llonras, que lhe eram 
devidas. . . 

_O Sr. Cura da cidade deo prognmma da recepção, e man-
dou collocar diante da casa do Governador um tapete com 

I ' 
alguns coxins. 

Fomos abí levados em procissão pelos nossos Padres, por 
ot:Jtros EcclesiasLicos, e por .muitas confrat:ias; adoramos a 
Cruz, e depois seguimos para a Igreja. 

Na procissão nada foi esquecido que pudesse chamar o es-
pírito dos Christãos a devoção. , , 

Os sinos, os orgãos, os psalmos e outras ceremonias re-
ligiosas arrancaram a este povo muitas lagrymas· e sauda-
Ções geraes. Tiros de peça tornavam ainda m'ais solemnes 
este acto. 

.. Apenas entramos na Igreja, r·epetimos o Te Deum •lauda-
mus em acção de graças. 

Mostrando-se o povo desejoso de saber o adiantam~nto doa 
Indios na aprendizagem da fé., nós mandamos a estes, que 
em sua língua, e em voz alta dissessem o Pater Noste1· e a 
Ave Maria. 



Abré,l.çaram~nos os nossos amigos e o dito marquez parti-
cularmente, e offereceo-nos a sua casa para nella descan-
çarmos e esquecer os trabalhos de tão longa viagem. 

Não posso dejxar em silencio a piedade e bondade da no-
bilissii.na e virtuos'issima Sra. ele ViLry, Abbadeça de Monti-
villiers, pois além çle nos honl'ar mandando visitar-nos, nos 
fez saber o seu contentamento por havermos vencido o 
diabo. 

Tivemos por isso motivo de visitar sua Igreja, e procura-
mos, apezar ela clausura que ahi se observa tão restricta-. · 
mente, dar-lhe a consolação de ver essas plantinhas, que 
trouxemos comnosco para offereoel-as, .pelo bap.tismo, ã Je-
sus Christo, nosso Salvador, afim de perderem sua primitiva 
natureza selvagem, tornando-as boas, de más que eram. 

Ahi fomos LambAm recebidos com todas as solemnidades, 
accrcscendo os canticos das Religiosas, dispostas por ordem 
sob a vigilancia de sua Abbadeça, mostrando assim a estes 
neophytos uma parte da.s ceremonias de nossa Igreja. 

Depois de alguns dias sahimos do Havre e fomos para 
Ruão, onde nos receberam os nossos Padres, muitos nobres 
e outros habitantes da cidade com iguaes ceremonias e iden-
ticos testemunhos de' devoção. 

Si estas honrosas recepções alegravam-nos por ver a Fràn-
ça tão catholica e cívilisada, ~ambem faziam muita impres-
são no. animo dos selvagens, , que vendo com attenção, e ad-
mirando nossas ceremonias, visitas e reciprocas saudações 

·notavam a differença que bavia entre a sua Ilha e o nosso 
reino, e percebendo que era a Religião a causa unica de 
tudo isto, só desejavam see Christãos, e comnosco partilhar 
da fé. 

' ; 
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CAPITULO L VI 

D a nossa chegada á c idade ele P aris. 

Desejavamos chegar o mais breve, que fosse possível, a 
Pariz para darmos conta á Sua Magestacle e aos nossos Pa-
dres do bom exito ela nossa viagem. 

Pouco nos demoramos em Ruão, e seguimos logo para 
essa grande cidade, capital ela França, e quando estavamos 
perttí, sahiram ao nosso encontro muit'ils pessoas ele alta po-
sição, que nos vieram receber com demonstrações de apreço. 

Entram~s em Paris no sabbado 12 de abril, e antes ele 
chegarmos, encontra:!I}OS fóra elo arreba:Ide de Santo Honorato 
os Padres elo nosso convento de Meuclon, em numero de 100 
a 120, capitulados pelo Revd. Padre Arcbangelo de Pem-
broch, então Commissario da Província de Padz . 
. Depois de h a vet•mos aclor·ado e beijado a Cruz, principiou 

o mesmo Revd . Commissario a entoar Te-Dewm lct'l.tdctmus, 
e sendo respondido pelos outros Parires, assim chegamos á 
Igreja elo nosso Convento, de cruz alçada á maneira de pro-
cissão, sendo acompanhada por muitas pessoas notaveis, to-
das contentes por causa ela )1ussa santa e feliz conquista, 
e al egres vendo esses pobres selvagens ves ti do~ com bonitas 
pennas, e trazend·o na mão o seu MaTal'á, e a.incla nd .: sa-
tisfeitos achando-os resolvidos a transformarem-se em holl!ens 
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novos, e ·a receberem a candída veste, isto é,- a innocencia 
dos filhos de Deos, por meio do Santo baptismo, que vinham 
procurar. 

Chegando á porta da Igreja, oft'ereceu-nos o Revel. Padre 
/ . . 

Commissario agua JJenta, e c~nclu;r,\o-nos até ao altal" por 
entrf- as filas elos nossos Padres, e atravessando com diffi.-
culdade o ca,plinho occupado por muitos fidalgos, senhoras, 
e outras pessoas de qualidade, que ahi estanm. 

Depois de tnuitas orações repetidas em acção de .graças 
diante elo altar-mór, mandei·que os Inclios dissessem em voz 
alta o Pate?· Nostm· e a Ave llfaTia. na sua língua, como ha-
viam aprendido. 

Era tão grande a multidão, que nos vimos obrigados a· 
recolhermos-nos com · os Inclios para rlentro elo Convento, f a- ' 
cilitàndo assim aos nossos Padres o prazet de os ver, de os 
acariciar, e ele os insLruir: 

Este rem r<l io, longe de aplacar, mais excítou o desejo do 
povo para ver os Indios. 

Foi tal o numero de visitas ao nosso . Convento, que via-
se Sua Magestade na necessidade el e collocar solclaclos na 
porta elo Convento para conter o povo·, ja imprudente e im-
portuno. 

Quem ·pensaria que o povo francez, tão habituado a ver 
coisas raras e novas, mostrasse tanta· curiosidade pela vinda 
destes Inclios ? 

Quantas vezes não vieram. a esta Citlade muitas nações 
harbaras e estranhas, sem excitar La! curiosidade ? 

Com a chegada destes pobres Indios-commotu est ~mi_ 

versa, civitc1s-moveo-se toda a Cidade de Paris, mostrando-
se todos. contentes. Ninguem se podia conter e por isso iam 
ver de perto a causa de sua· alegria. 

Achavam-se Lodas as ruas cheias rle povo para ver o que 
não podia crer. 

., 
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O Convento não era nosso:. e si.m da Cidade inteira: ja não 
era co~vento, e sim um ponto de reunião para onde affiuia 
gent.e (listante 20 leguas em torno. Si intentavamos fechar 
·as portks do. Convento ouvíamos murmurios e até injurias, 
não pat! nos ofl'enderem e sim quase sem saberem o que 
diziam 1endo-se contrariados em seus desejos. 

Passamos pelo desgosto do porteiro, sem conhecer, recu-
sar a enlracla a muitos de nossos maiores amigos e bemfei-, 
tores,forem julgo que elles nos rlescutparão '·á Yi:;!a dé tanta 
oonfns o. ·_ 

Que mai~ direi ? 
As essoas, que os viani, não se contentavam de exami-

nai-os ' c de admirai-os. 
Donde pensaes, que provem tão particular devoção deste 
I ' povo ele Paris, a não ser do seu amor, e ela sua santa af-

fei ·ão á Igreja Catholica, Apostolica Romana? 
,Não podiam exprimir a satisfação; que experimentavam, 

rendo o augmento ela· Religião, pela acquisição destas infe-
izes almas índias. 

Depois de nossa chegada o RvJ. 0 Padre Commissario, 
acompanhado pelo Sr. de nasilly e por mim, concluzio os di-

/ tos índios ao Louvre, e conforme as a~tigas ceremonias de 
França, foram prestar homenagem ao nosso Cbrislianissimo 
!lei, sugeitando suas terras e pessoas á seu srllptro e como 
que juntando mais uma nowt pero!a á sua corôa, ·ou melhor 

• offerecend.o mais uma nova corôa á sua cabeça, reconhecen-
do-o ass1m por seu Rei e seu Soberano Monarcha. 

Em nome dos maranhenses dirigio e.:Stas palavras ao Rei, 
na presença da Rainha Regente, sua mãe, o índio Itapac·u, 
~epois chamado Luiz ~iaria. 

E Vbuyh iaré, bé angaLuran eté erimal1é apuyaue Buru-
uichaue Kerembaue mondue cbérétan apoupê Payoré sepiac 
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yanondé o ré moé pata r Tupan gné ::> n aJ y, o ré poe.surum 
apuyamemuá souy. 

Oré oroycõ perercoar etéramo: Cuseignéum oroyco Jero-
pary rabeire amo oroiu racaé. Cbeputupaue nere~uirussu · 
ressé nerepiac apoyaue opap catu nereminboé secoremé 
Eubuyh . Lurussu vaé nei'are secoremé. Aié mommo/ ia ussu 
deruaké uytu nerépiac _ poLa Tupan rapeire coap _p~iauegné 
cuseignéum Ieropary raheir~ oroyco. Dé angaturam eté 
erimabé apuyaue mandue cberetan a pupé Pay Tupan ra-
heire eté oré sepiac yanondé: augé catu eriniabé ycht oré-
r,c tan apupé nosoy teigné euopo. Iecoapaue · amo rérui-
chaué o ré bure oca r perétan ápupé déressé . ierurai dere-
minboy ary toroycon. 

· Oroierurai vé de ressé toieméhen apuyaue aogaturan 0\'é-
retan por ary Pay iemoesaue Tupan ressé iecatu vaé oré 
moesar abé toyco, Kerembaue aué oré poésuron iran toy~o, 
opaccatu cbé eubuypore derernlmboy amosecon, apoyaue da-
raybé atuasaL'e coroyco. ·~ 

«Grande Monarcha, tu te dignas te mandcrr -nos grand es 
personagens em companhia de Propbetas para ensinar-nos a 
lei de Deos, e sustentar -nos contra 0s nossos ·inimigos. Sem-
pre te seremos agradecidos, visto que até. hoje temos arras-
tado uma vida miseravel, sem lei e sem fé. 

Admiro tua grandesa co rno monarcha de tal nação, e de 
tão grande paiz . 

\ 

\ 
Tenho vergonha de me aRpresentar diante de ti , reconbe- • 

cendo a differença , que existe entre os filhos de Deus, _Çomo 
vós, e os filhos de Jeropary como sempre fomos. 

Tu te honraste mandando-nos taes Prophetas ·e cavallei-
ros tão valentes, e fizestes muito bem, pois nã9 são pessoas 
inuteis. 

Em reconhecimento mandaram-nos os Principaes de nossa 
terra p-restar homenagem, em nome de nossa nação, á t'ua 
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grandeza, como- é do nosso elevei', e rogar-te, que nos man-
deis mais Pí·opheL.as para nos fazer . filhos de De os, e mais 
guerreiros para nos defender e sustentar, jurando sermos 
sempre teus subditos, e servos mui humild es e muito fieis , 
e amigos fieis ,dos francezes.» 

Ouvindo Suas Magestades estas palavras e parecendo en-
tendei-ás, miJ.nifestou o Rei a satisfação, que sentia pela fe- ~ 
liz conquista destes Indios, e mandou dizer-lhes que os def-
fencleria, como seus subdítos, contra te elos os, seus inimigos. 
Pot· outro lado a Rainha, ainda mais desejosá, sem compa-
ração, . Ja salvação destas pobres almas selvagens e barb::t- · 
ras, como se fossem pedras mais preciosas do mundo, de-
clarou não ter sido vã sua esperança, e confirmando a bc-
nigpa e grnerosa r_esposta elo Rei, acct·escentou que lhes 
mandari.l Prophetas, como desejavam, para ensinai-os, e 
muitos Francezes valentes para rnantel-os e clelfende!-os. 

Nunca realisou-se em nação alguma do Mundo, corno aqui, 
o que o grande Apostolo São Paulo disse ele si c de seus 
companheiros-C/wisti bonus odo1· 'in omfl!i toco. O cheiro 
da conversão deites á fé cbrístã encheo n'um momento. toda 
a França, de grande satisfação, e impellida pelo sopro do 
vento passou os Alpes e perfumou toda a Italia, e com tal 
velocidade, que cl'abi vimlo os nossos Padres, com o Rvd. 
Padre Honorato de Pariz, Provincial dessa nossa Província, 
caminhando para Roma, onde devia celebrar-se nosso Capi-
tulo geral no dia de Pentecostes em 1613, ainda não tinham 
recebido as nossas cartas, e ja estavam as melhores cidades 
da ILaiia cheias ele noticias nossas, e por isso quando chega-
vam a qualquer parte eram .importunados pelos governado-. 
res e pelos cidadãos mais notaveis para que ministra.ssem 
informaçõt:JS nossas, claudo muitos parabens á França, e fa-
zendo mui zelosas exortações em honra ele Deos e salvação 
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das almas afim de animar-nos a tão santa , e gloriosa em- · 
presa. 

Sobre todos, çomo nos contaram os Padl'es, o que mais 
alegre e consolado S8 mostrou foi o Pae commum ~de todos 
os Christãos, o nosso Santo Pae o Papa PilUlo V, successor no 
nome e no zelo do glorioso Apostolo dos gentios, quando ou-
via n qlle lhe referia o nosso Rvd. Padre Provincial em pre-
srnr.a do Sr. de Breves, Bmbaixador' do Rei, tambem muito 
satisft: :to r. o mo o Padre do Evangelho por vel' regressar não 
ut só fil~ o prodígo e sim muitos, e com presteza, á Casa do 
r .2 r.::' C( leste, que é sua Igreja, e por isso dirigindo-se ao 
c .. , .G.nbaixador dissr·-lhe-veramente la Regnia ha grand/ 
occasione di ·rallegm?·si che nel tempo del suo gove?·no' un 
tanto felice s~hccesso sin occorso c~lla Francia. <<Na verdade 
a Rainha tem muita razão de alegrar-se vendo a França go-
sar tal felicidade ilurante a Regencia.» Depois voltando-se . 
para o RPvd. Padr~ Provincial lhe perguntou-N~n sequi-
ta?·ete demanda?'e alt?·i Religiosini cotesti paesi p,m· continú.-
a?'e cosi sancta imp?·esa? <<Não mandareis mais Religio<;os a 
esse paiz pará continuar tão sancta empresa?» Respondeu-
l!Je affirmativamente o Revd. Padre Provincial, dizendo ter 
para esse fim commissão especial .do nosso Revm. Padre Ge-
ral e que para isso tinha vindo expressamente á presença 
de Sua Santidade pedir-lhe as necessarias faculdades. Re" 
Lorqnio-Jhe Sua Santidade com muita benevolencia-Fa?·emo 
vedere ttbtte la facoltd che sono state concesse á gli alt?'i 
Religiosi quali y stanno fm gli infideli et non ?'est?·ingeremo 
nienie. «Mandaremos vêr as faculdades conçedidas aos Re-
ligiosos entre os infieis, e d'ellas nada tiraremos.» 
. Se a naturesa grava no coração dos paes e das mães o 

amor dos filhos, e para conserval-ps . emprega torlos os ex-
for~os possíveis, o que não fará o amor espiritual em todos 
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os corações christãos e catholicos dos Francezes para com 
estes selvagens, por elles tão docemente chamados e entre 
gues a Jesus Cbristó ? 

Que meios não deverão empregar para conservação e 
augmento de sua vidà espiritual e christan? 

Tudo isto influio· no animo de Sua Magestade a Regente 
para prodigalisar seus bens na expedição projectacla para 
salvar os infelizes pagãos desta nação. 

Foi este mesmo zelo que influio muitos fidalgos, soldados 
e artistas francezes á acompanhar, sem subsidio, soldo, ou 
recompensa alguma, os doze Padres, enviados por ·nossos 
Superiores n'essa expedição, sdb a protecçào do Filho de 
Deos e de seos doze Apostolos, para annunciar· o Evangelho 
a este infeliz povo, ha tão longo tempo sepultado naJ trevas 
da infelicidade . 

Se estas regiões amadurecerem, e chegarem ao estado de 
serem colhidas, de todas as partes de França diariamente 

, se appresentarão ceifadore~ devidamente inspirados para, em 
tão santa obra, servir á Magestade divina. 





CAPITULO L VII 

Da ·morte de tres Indios Tupinambás e m França. 

Consistem os fructos · principaes da Philosophia Christã em 
desprezar a morle e conhecer a felicidade da outra vida', 

\ . 
,porque sahindo deste mundo desviámo-nos da terra para 
aproximarmo-nos elo· Ceo, trocando os homens por DPos e 
pelos Anjos; emfim, saber o que dizia Tertuliano aos Impe-
radores-Nos genus et pat?·iarn et spern et dignitatem in 
Ccelus ha,be1·e «nossos parentes, patria, esperança e lugares 
de honra estão no Céo.>> 

Antes ele terem esses Indios a felicidade de o!'narem suas 
almas com tão lindos raios de fé, Deos annunciou-lhes ter 
chegado o ultimo dia, arremeçando-os na Theologia e n'um 
instan.te fazendo-os mais doutos do que não o faria por 
muitos annos a nossa Philosophia. 

Por esta fórma deo-lhes a corôa antes de combater·pm sob 
• suas bandeiras, a tiumildade el e sua sepuJturá r a glul'i a de , 

sua resu~reição , e a cruz para beijar não morta porem Gn-
rescida. 

Não seria fóra d'e p~oposito o púguntar-se, se gozariam . 
no Paraizo por herança ou recompensa? Não se pode du\'i-
~lar des!'e gozo ' á vista das bonitas circunstancias· de sua 
morte. 

' . '. 
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É certo, que um menino, ainda sem uso de rallã®, quando 
morre vae logo direito para a bemaventurança. 

Embora não possa .crêr nas palavras do ímpio, comtmlo 
como diz Santo Aug~tstinho-PaTm~lis Matm· Itoolesia ali-
on~m pedes aoo01nmodat ut veniant: ali01·u1n o01·, -ut o?·e-
dant: alio1·um ling·uam, ut (cbÚant·tw: «a Igreja, nossa 
mãe, prepara os pés dos outros para que venham, o cora-
ção para crêr, e a língua para confessar,)) e por isso creem 
os meninos, porem como diz S. Thomaz-Pe1· ficlem Eoole-
sice <<pela fé d11- Igreja,,, cuja virtude destruio por meio do 
baptismo. a 'macula do peccado, dando-lhes a innocencia, 
restituindo-lhes a ju3tiça, infundindo-lhes a graça, impri-
mindo-lhes o caracter de Cbristão em suas almas, e ·fazen-
do-os assim dignos da vida eterni. 

Dizer. porem, que ell es gozam o Ceo como recompensa, 
não é verdade, visto que sem uso de rasão nada podem 
fazer digno de merito, e a recompensa ou o louvor só per-
tence ~o que trabalha, a argolinha ao que corre, e a corôa 
ao que tiver combatido com lealdade. 

É. só como herança, que estes meninos gozam do Ceo, 
graças á Paixão ele Nosso Senhor Jesus-Christo; que lhes deo 
em ausencia ·de merecimento para gozarem da bemaventu-
rança eterna, pois corria diz o Angelica DouLor-PeT baptls-
mum sunt Ch?'isti ?Fembra effecti «pelo baptismo sê fize-
ram membros de Jesus-Christo.,, 

Pode pois de alguma fórma dizer-se, que estes tres In-
dios estão gozando da felicidade dos b~maventurados, en- 0 

tregando sua5 almas a Deos em sua innocencia baptismal, 
e depois de baptisados. 

Tanto para este fim cooperaram, que já na -idade adulta 
voluntariamente deixaram sua patl'ia por Deos, procurando 
a França não só para receberem o baptismo, ,que em sua 
terra poderiam ter) mais Lambem para obterem meios de 
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:->alvar as infelizes ttlmas de seos companheiros pedind0 a 
Suas Magestades Christianiss imas, que lhes dessem .muitos 
Prophetas (assim cbarnam os Padre.s) para ir instruil-os, e 
aproveitando a occasião para aprenderem aqui as ceremo-
uias ela Igreja Catbolica, Apostolica, Romana afim el e regres-
sa rem á sua terra, e com sua viela e sangue ajudar os ditos 
Propbetas em converter os Barbaros, e guiar suas almas até 
á presença de Deos. Era este o seo maior desejo. 

Para isto ex poseram-se á mil e mil per'lgos, e trabalhos 
até perderem a vida. 

Quem podnrá negar, não <Oenclo um temerario, que co mo 
recompensa gozem actualmeote o Paraíso? 

O primeiro, que morreo, era da Nação dos TabaiMes, 
da aldeia Rayry, e tinha ele 60 a 70 annos de idade. 

Alem do nom'e de Cct1':ijp_ijra., cl'erivado de um passara 
c.hamaclo Thesoura, qu e se lhe deo para destioguir-se dos 
outros, tinha adquirido em todas as batalhas contra os ini-
D1igos de sua Nação novos nomes e sobrenomes. 

Mais afamado do que Scipião o Africano, é o Cezar da 
Gerrnani.a, poderia encher de gloria a 2!1 nomes, como se 
fossem tit~1los de honra, e provas el e 24 batalhas, onde se 
encontrou, e onde se houve muito bem . 

N'isto o que mais se nota é serem seos nom es acompa-
nhados de elogios, com.o t:'p igr:amrnas escripLos não em pa-
pel, ar~me, .e casca de uma arvore, porem sim sobre sua 
propria í::a rn e. 

Seo rosto, barriga e coxas foram os marmores ou o por-
phiro, onde se gravou sua viela por meio de caracteres e 
Ggurag desconhecidas, a ponto de tornardes o coiro ele sua 
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carne por uma couraça adamascada, como se verá no re-
r.rato junto. 1 

Ao redor do seo pescoço viam-se os mesmos signaes, 
mais bonito collar para um soldado valente dq quEl se fosse 
de pedras preciosas de todo ·o Mundo. · 

Finalmente foi feito prisioneiro de guerra pelos mara-
nhenses, e residia entre elles por 18 annos praticando mui-
ta.s e afamadas proezas. 

Foi designado pela reunião geral de todos os P.rincipae~ 
e velhos de Eussauap, como se fosse o grande estado, . para 
vir á França com outros cinco Indios prestar homenagem á 
Sua Magestade, com o que muito se alegrou. 

Sentimos reciproco prazer, para dar-lhe maior apreço ainda, 
do que já gosava, fazendo-o filho de Deos, e elle por se fazer . 
Cbristão entregando-se á 'nossa direcção. 

Palias e lllinerva andam sempre juntas, os livros seguem 
ás armas, o entend-imento á coragem, e Cezar assentado 
dentro do Capitolio sobre o globo do Mundo tem tanta glo-
ria por seos Commanta1·ios como por sva espada. 
. Tinha este guerreiro tant0 talento como coragem, e seos 

, . discursos ordinarios, principalmente depois que chegamo~ á 
França e especialmente durante a sua molestia, eram para 
assim dizer-pergunta:> á respt>ito de nossa fé, por exem~ 
plo~si ficam filbos de 'rupan, nà caso de morrerem antes 
de baptisados-si o baptismo e o banho d'agoa Sacramental 
era, como dizíamos, a unica porta da Igreja--si a vontade 
do gran.de Tupan poderia desvanecer seos desejo:; de ser 
baptisado, e outras coisas iguaes. 

Adoeceo na segunda-feira 22 de abril, logo depois da 
nossa chegada a Pariz, e falleceo victima de uma deflucção, 
acompanhada por muita febre e inflamação de pulmões. 

1 Não o reproduzimos, por falta de .gravadores . 
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. A pdmeíra molestia foi ·originada pelo frio de nosso clima, 
a segunda pela fraqueza de suas partes nobres occasionacla 

I . 

por tantos combates e sangue derramado, que preclispoz seo 
corpo á exhalar o ultimo sOpro ela vida, e a ultima pela 
extraonlinaria constancia deste Catbecumeno, e pela sua 
perseverança miraculosa em pedir o baptismo., ainda mais 

·durante a sua molestia, dizendo sempre em sua língua: 
Maété tecat·t& Tupan mhie1·e asséreco: Chemoiassuch yépé 

Pa.y. «É muito bonito ser filho de Deos, baptisa-me meo 
Padre, baptisa-me meo Padre.,, 

O desejo que tínhamos· de vêl-o bom nos fazia espaçar 
ele dia para dia este act:o . 

Instados afinal pela doença e pelo enfermo, 1no domingo 
seguinte, reunimos os outros cinco ' Indios no quarto, em 
que se achava elle deitado, e na presença de todos fiz: lhes 
perceber esta passagem de S. Marcos-Qui cq·edideq·it et 
bapti~at~&s fuerit salvus erit--predisponrlo-os a receberem 
o baptisrno. 

Este pobre. homem gostava mais do que tudo de ouvir 
fallar de Deos, e por isso dizia constantemente-Chernoias-
such Yépé Pay, ChemoiasS1!JGh Yépé Pay c(Mflo Padre, bapLi-
sae-me, meo Padre, baptisae-me.» 

O mais velho élos outros cinco lndios, chamado Itapuw, 
venclo-o a pedir o baptismo com tanto affecto, aproximou-se 
do seo leito, e tirando o chapeo, derigio-lbe estas perguntas 

• com acento de profunda convicção. 
Cherékebure, ereleruray yassuc ary, n'assendup caLuy 

aypo yassuc áry depoiapore amo sereco enm, deieru pei-
gnote moan erereéo. , Namaé miry mhan Tupan raheire 
auaíemognan. Ecoap conseignéum ressé de,paratiti aguere. 

8récoap raco apuyaue eLá iuca sagoire; ereporu été ra-
taé oreanan ary, cuseigneum deangaypaue amo ereyco. 
~erecoay pé · cohu teon de ressé sec? ? 
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Erecocatu dem·aé asseucb cohu, aycoap catu 'l'upan cohu 
dArereco catu. 

ccMeu irmão, pedes o baptimo, porem me parece que só 
o pecles com a boca. Não .basta isto .só, é necessario, que o 
peças com o coração, porque não é pouco seres feito filho 
de Deos. 

«Pensa um PO!lCO primeiro em tua má vida passada. 
ccBem sabes que mataste e comeste muitos homens de 

tua Nação, e que fizestes muitos males em tua vida. (Aqui 
referia-lhe alguns actos tragicos, que sabia ter elle feito). 

ccNão te parece que .mereces morrer. 
«~offre com paciencia e sê reconhecido ao bem, que Deos 

te faz.>> 
Estas palavras m.e fizeram estimar a nossa França, embo-

ra muito longe da perfeição·, que este Iodio apregoava ape-
zar de pagão. 

Em quanto durava a enfermidf!àe, receiavamos fazer ex-
hortações aos nossos doentvs· 

Nos os elogiavamos pela docilidade de seu genio, mani-
festavamos o nosso pezar pela sua morte, lembra vamos a 
suas virtudes, e fugíamos, como coisa cruel, de lançar-llles 
em rosto sua má vida passada. Era espírito muito forte para 
seu cerebro, e por isso reservarnos esse manjar ordinario e 
inutilmente para depois ela morte . 

Em presença deste Indio ainda não baptisado, deveríamos 
mostrar a nossos amigos agonisantes dois quadros, urn da 
sua maldade, outro ela bondade de Deos, um para movel-o 
'á contricção, outro para fazel-o esperar pela misericordia, 
um de penitcncia outro de absolvição, um para nos humi-
lhar, ou-tro para nos erguer até ao nosso Deos, um a figura 
da terra, outro a do sol, a imitaç~o elos Scythotaums-Qui 
(J?g?·otanti sinistm monstr1.~m, dextera solem oste-ntant-
mostrando aos seos doentes com uma das mãos um monstro 
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e com a outra um Sol: assim fez o referido selvagem, mos-
trando a seu irmão a malícia da sua vi'la e a bondade de 
Deos . 

Longe dessas exprobações tir~rem a coragem ao enfermo, 
ao contrario confe sava suas faltas, e louvava a bondade de 
Deos por lhe rese rvar morte tão agradavel e feliz. 

Pensará o leHor ,achar aqui talvez os pezares de um ho-
mem, que morre longe de sua patria, e de seus parentes, 
sem ter um amigo, para fechar-lhe os olhos e nem um filho 
para receber seu ultimo suspiro. 

Longe está de tudo isto, norque ost.e pobre homem sepul-
tou nas ondas do mar verm ell10 todos os Egypcios. 

No seu pensan}ento só havia ideia de Deos, e de submet-
ter·-se inteiramente aos seus decretos e vontade immutaveis, 
e por isso somente respondeo estas palavras . 

Conseignéum chéparapiLi aguere oar cllérésapé cohu aue 
rameben iapiti areco, sesé aymohuron. Agné 'teon chéréssé 
yary aypotar. Noyp'otarpé Tupau chéréo~ eum cberétan 
ychueméué ahéménéché éuapo uychué cbéanan mongeta ue 
maépot·au aguere sepiac royré cymonbeuaue apuyaue apé 
taue rupymo. 'l'opan ypotareum, naypúLar, ahé cbereon 
motarmé, aypotar t;.atu, uahure cberecorémé yassuch rare 
voyné. , 

ccAb ! tenho agora bem presente toda . a minha vida pas-
sada, e todo o mal, que fiz, como se tudo fosse praticado 
agora, e por isso estou- moito aterrado . 

ccBem sei que merec~ a morte ,- porem não seria melhor 
q o e De os me permittisse regres~ar á minha terra ao les de 
morrer para contar aos meus patrícios as boas. coisas que vi 
e ap rendi elos Padres ? 

Si elle não quizet, eu tambem não qu ero, c ~i é de sua 
vontade ·que ·eu morra, estou contente rom t.anto qu :.: ,. ,, spja 
um de seus fiibos e baptisadO.JJ 
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Taes palavras de um Pagão são na verdade dignas de rP. 
compensa. Oque mais se poderia esperar de um Cl1ristão, 
que tivesse aprehendido de cór o livro ele Job ? 
· Finalmflnte depois de ter ouvido d'elte boas confissões el e 

nossa fé , e admi"rado seos discursos em honra dé Tu7Jan,. 
depois de o ter visto olhar para o Oeo, e soltar soluços, que 
abrasavam mais sua alma elo que . a molestia os se'!s pul-
mões, derramei sobre sua cabeça, sob a forma de um pouco 
d'agua, o sangue precioso ele Jesus Christo, no domingo 28 
de abril e dei-lhe o nome de Francisco, em homenagem ao 
Sr. Francisco el e Rasi lly. 

Foi este o 25° nome, que el le teve, e tambem o titulo de 
honra que mais es timou. 

Si até então se orgu lhava com os seus 24 nomes, como 
til.ulos de honra demo,nstrativos de seus triumphos· contra 
inimigos, não tinha r. lle motivo para preferir este IJ ello 
nome de Francisco a todos os outros, regosijando-se e mos-
trando-se cr:ri tente p~r essa nova honra, que acabava ele ad-
quirir, vencendo com a recepção elo baptismo todos os dia-
bos do Inferno, inimigos das nossas almas. 

Então rec!obrou-se sua coragem, e como um novo Atbleta 
do Theatro Homano-Non lutêa unctione, vel pulven3a vo-
lutatione, vel a·ricla saginatzon'é, sed sam.g~âneo, CMismate 
delibutus-ungíclo com este precioso e divino llalsamo fez. 
invejosos ele sua fortuna Lodos os expecl;aclores destes ull.i-
mos combates. 

Durante sua molestia sustentou grandes guerras, a:; ul-
timas e mais renhidas, porem a!' mais gloriosas de sua 
vida. 

Não era combatente e nem tinha, a quem com bater, po-
rem crueis visões lhe átormentavam o ·espírito. 

Pouco antes de ser baptisaclo, vi o um. bando de passaras 
grandes e negros, como corvos, que lhe picavam o corpo. 
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e pareciam encarniçar-se sobre sua pessoa, como se fosse um 
animal morto e meio pôdre.. 

Tal visão causou-lhe mil aprehensões e inquietações em 
seu leilo, e por signaes pedia a nossos Padres, constante-
mente juntos delle, que.deitassem agua benta orlde via es:>e 
bando ge passares, e isto o aliviava muito. 

Out1·as vezes via uma boa Mãe, muito parecida com uma 
Rainha, bella o quanto é possível, vi1· em seu auxilio e de-
fend~l-o destas aves importunas, qu e havia enchotado. 

Depois de baptisado voltou· o rosto para a parede e assim 
désc'IIiçoü po1· muito tempo, e depois como que despertado. 
de profundo silencio, deo um grande suspiro e disse. 

Maété tecatu Tupan rah~ire asséréco ! Aycoap cohu jero-
pary raheire chéreco royré, supicatu seran uinbaue nyra-
mémoa bour€ ocár yénonclé· chernoar chemomemoámé oua-
bure moãn cherecorémê. Uyassucb royré uyratin our chéué 
Tupan raheire ayconné. 

((Oh ! quanto é bello ser filho de Deos! Bem vejo, que 
até agora fui filho do Diabo, e1por isso atormentou-me elle 
tant.o com seus passares negros, visto o poder que em mim 
t.inha. 

((Depois porem, que fui baptisado, apparecea-me um bo-
nito passara branco, e chegando junto de minha boca me 
asseverou que rü era filho de DeoS.ll 

No dia seguinte disse-me ter lhe apparecido um passara 
todo azul, que o acariciara com o bico e azas como que que-
rendo leYal-o para o Ceo, palavras suas. 

Chrgou a hora de auxiliar estas pala v r as, promessas e"!a-
grymas e rJe mostrar satisfação, qu~ eu experimentava ven-
do salva do Inferno esta alma. 

\ . 
Disse-lhe que .tivesse coragem, · e que Ocos r· ~· rtamente o 

levaria para o Ceo para vel-o, e com cll e morar (·!,•: n<l men-
te na companhia dos bemaventurados. 



Appareceo-lhe depois copioso suor e frio muito forte 
el e maneira, que não poude pronunciar mais uma só pa-
lavra. 

Recolheu-se es te infeliz á um canto ele seu leito, como se 
quizesse fo gir, cl'ando signal com a mão 'para lhe deitarem. 
agoa benta, o que o soce'gou, e então me disse Lerem-lbe 
apparecido muit.os meninos negros , que. o haviam picado 
com facas , mas que veio em seu soccorro ·aquella boa mãe, 
e os havia expelliclo d'ahi. 

É bem pssivel que es ta boa mãe, el e que fallava, fosse a 
llainha elos Anjos, a Mãe cl Deos, que viera em clefesà dessa 
alma, que Seo ámado Filho havia lavado com o seu sangue 
precioso no baplismo, que recebera, e que o destinara a 
gloria. 

Muitos julgararn serem taes visões act.us de imaginação 
des te pobre Inclio, porem ignorando elle e::;tes ultim os ata-
ques elo nosso inimigo sob a figura ele um corvo, qu e a agoa 
benta pod h ,·xpellil-o, e que a Jfãe ele Deos apparecia nessas 
horas para animar c proteger os enfermos, por força que 
eeos olhos viriam essas visões . 

Como o diabo nãó seria tão Lula para Ungir tudo isto, 
L1:abal hand o em seu prejuiso, necessariamente deve recouhe-

. cer-sc a verdad e e a providencia d'Aquellc, C[Lle no::; quer 
ensinar a importaneia deste combate. 

Depoi::; destas visões pedio-me a extrcma-uncção, como 
lllc ensinei, e recebeo-a com Lanta devoção como etl Linh a 
de pezar pur perd el-o, e de alegl'ia por vel-o sa lvo. 

Apoz o recebimento cl es Le ultimo sacram ento, ri cou quit:to, 
e mostrou-se ainda mais sa ti sff;lilo. 

Assim·preparado passou a melhor vida, entregando u es:.:t~ 

mesmo dia 29 ele abril de 161 3 seo espírito a seo Creauor, 
e dando motivos para ainda mais admirar-se a profunclicl \l-
de dos juisos divinos. 

o , 



Pouco tempo depois da :;ua morte, como nos participaram 
os nossos Padres, os lndios de sua nação, inimigos encarn i-
çados dos maranbcnses, vieram morar com elles para serem 
instruidos e baplisados pelo::; Pad n.:s, rt.:co ni1ccenclo bem cla-
ramente, que t.odos os se us antccesso~(!S viveram até en!ão, 
infelizmente, sob a t.yranoia do diétbo. 

É bem provave l, oue o defunto , que só aoll elava o con-
V•JrLor-se à fé, (não ciimin uicla porem m'lis perfeita elo qu e 
nunca, ond e esLava) implorasse no Ceo a graça_ ele Deos, a 
favor dessa extrema necessidade, f]u e el le bem conbeciil . 

I' ui seu corpo enterrado em no~so. Convento de Paris, onde 
·' d escan~~a em paz . 

• 

Nl's:>e . tn C::i !1llJ cl ia adoeceo Patna «uma caixa,)) e Lambem 
morre o. 

Era natll t'íll da Jll'a elo Maranhão, e rlcscendente de bôa 
Família. 

Seo Pae chamava-se Auatty P·i-ran., e era um elos Prioci-
pae;:; da llba, o seo ti o era de Cc~ ·maupió . 

'l'inba I 5 a I G annos, era bem feiLo de corpo, inl.elligen-
te, grave o quanto pod e se r-se n'essa idade, e sobre tudo 
doei! e por isso muito estimado por M~ 1 que mais do que 
elle senti.amos suas dores . 

Sua mo'lesLia foi uma l'ebre con tinua, que du rOLI 8 diá:;; . 
No primeiro acccsso da mol es tia ouvindo ele seo quarto 

exhorLar-se seo companheiro , c fazer-lhe pronunciar o nome 
rl e Jesus, viram-no levantar-se da eama, ajoelhar-se, pôr as 
mãos, ergu er os olhos para o Céu, e chorand o grit.a r mais , 
aHo do qu e nós-ô T·upan, ô Tupan, Jesus , Jesus, . Jesns 1 

como qu e que rendo lambem por sua parte contribuir· para 
a salvação de sua álma . 

5 4 

• 
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Agravando-se a sua molestia pedia com instancia o bap-
tismo, e repetia muitas vezes, que não descançava emquanto 
não fosse filho de Deos. 

O Diabo, velho guerreiro, .devia ter vergonha, de a·tacar 
esta plantasinha da IgrPja, porem este desgraçado espí-
rito despreza todas as confusões com tanto que d'ellas tire 
prowito; e por is~o esforçou-se em atormentar este me-
nino com espectros .novos, que ora o. faziam gritar, ora 
esconder-se debaixo dos lençóes, dizendo vêr muitos in -
diosinhos, que o ameaçavam com pancadas, si pedisse o· 
baptismo. 

O Sr. Bispo de Grace chegou felizmente a tempo de tes-
temunhar a 'inquietação do duenLe, e servio-lbe de Medico. 

A pedido do doente tirou do pescoço sua Cruz de oiro, c 
lançou-a no do menino, dando-lhe á um tempo o signal de 
sua salvação, o Lropheg do seo inimigo, e o repouso de sua 
alma. 

Causava admiração vêr este herdeirosinho de Jesus-Christo 
triumpbar com esta Cruz na mão, e dizer em sua linguagem, 
Crussá cbépopé secoremé, uyiemo crussaue tore jeropary 

' oycue aerrné, nassequeic ch~éne ichuy . 
. <<Em quanto sobre mim tiver esta Ct:uz e com ella me 

benzer, podem vir todos os diabos quando quizerem que eu 
nãM temerei. 
• «Suas artes uão podem o(l'ender aos 4.ue descançam á 
sombra d'esLa Palma.» 

1 

Com u augmento da febre· crescia-lhe o desejo de ser bap- e 
tisado para ser filho de Deos. 

Tendo esperança de vel-o bom , desejei dar-lhe o baptis-
mo com maior edificação, porem vendo-o com tal insLancia, 
e em perigo· tão eminente baptisei-o no sabbado 4 de Maio 
com.o nome de Thiago a pedido do Sr. du Perron e em ho-
menagem ao Illm. Sr. Cardeal. 

o ' 
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Na segunda feira ela seguinte semana, · llei-lhe a extrema 
uncção, e pouco depois lhe pel'guntei si não d.esejava l'C-

gressar a Maranhão, e si não tinha pena de morrer ? Res-
pondeu-me: 

An an PaygQé, .chéosso potar Euuacpé sepiac Tupan Tuue, 
Tupan Raheire, Tupan Saint'Esprit. · 
· ccNão, não, meu Padre, só desejo ir para o Ceo, e ver o 
Deos Pae, o Deos Filho, e o Deos EspiriLo Santo.>> 

Todas estas palavras eram tão devotas, que arrancava1n 
lagrymas em abundancia dos olhos de nossos Padres e de 
todos os que o ouviam, sempre .com seo juizo, e sempre fal-
lanclq em Deos até deixar este Mundo antes de gosal-à. 

Morreu nesse dia, 6 ele Maio, entrando ao mesmo tempo, 
na Igreja Militante e na Triumphante. 

Nossos Padres desejando honrar a pureza ela alma deste 
indiosinho, e recompensar o amor, que sempre teve á nossa 
Ordem, em vez elo . vestido branco como outr'ora se davam 
aos recem-baptisaclos, lhe cobriram seu corpo com o habito 
do nosso Padre São Francisco. 

Não duvido, que esta alma esteja agora no meio dos . 
Anjos . . 

Não desejando penetrar _temerariamente no segredo dos 
jÚizos occoltos ele Deos, contento-me em rlizer aos euriosos, 
com Santo Agostinho-Sc?·utare si pote.·· pro(umdt~m, sed 
cave prf1'cip'itium. · 

Deos não contente cm~ estas duas hostias immolados á en-
. trada da Igreja, que constr.uio nestas Ilhas barbaras, quiz 
ainda que um Inclio por nome Jlfanen fizesse companhia 
áquelles na molesLia e. na morte, tornando completo o nu.me-
ro dos holocaustos. 



412 

Era natural da tM'?"a elos cabe/los GOinjJ?'id!!JS,' (visinha do 
Amazonas) que habitavam a Oeste, ao ,longo de um bonito 
rio chamado PMá. 

Era natural de Rena1·y e tinha 20 a -22 annos de idade. 
Suas virtudes e molestias eram iguaes ás d--os outros, po-

rem sua conver::;ação era , branda, se o gt:nio doei!, tratavel c 
soffredor, pelo que durante a sua · febre ardente n'unca sol-
tou uma só queixa. 

Muitas vezes, tanto em saude como na molestia, foi encon-
trado de joelhos er.'l seu quarto com as mãos postas, or~ndo 
á Deos. 

Foi baptisado com o nome de Antonio, em attenção ao Sr. 
de Beauvais Nangy, no sabbadÓ 4 de Maio . 

Depois disto unia-se á Deos espirilualníJente, e creio que 
a sua morte foi apenas um meio para mais aperfeiçoar se 
esta união, porque a sua occupaçã.0 diaria era orar. 

Quando a paralysia embaraçou-o ele levantar as duas mãos 
erguia apenas uma para mostrar visivelmente a attenção e 
a força de sua alma. 

Recebeo, como os ~utros, a extrema--uncç,ão e assim pr~

parado voou para o Ceo no mesmo dia e na mesma hora, 
que o precedente, e foram enterrados na mesma occasião 
com o habito do Nosso Padre São Francisco, junto a sepul-
tu ra do primeiro. 

A todos elles fizeram-se officios e t'uneraes solemnes·, como 
si fossem nossos irmãos. 

A oração funebre foi recitada pelo Rvd. Padre Seraphim 111 

de Çhateau 'l'hierry. 
Vivem hoje estas tres almas muito fetizes, e com(} pri-

J?icias do rebanho que pretendemos collocar sob o baculo 
da Santa Cruz, SI Deos nos ajudar. 

Seo numero é místico, sua morte miraculosa, seu sangue 
fatal ao diabo, e sua gloria anhas da conversão de sua patria. 
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O primeiro, mais velho do que os outros apasiguará Deos, ' 
o Pae,_ justamente irritado contra este povo barbaro c pagão. 

O segundo aplacará o Filho justamente encolerisado con-
tra esta nação por haver ele~presado a voz ele seus Aposto · 
los, que como testemunho contra el!es, deixaram impressas 
nas pedras ou rochas os vestígios ele seus passos. 

O terceiro impetrará a graça do Espírito Santo, que ser-
virá de vento á nossos navios, ele fogo á nossas palavras, 
e de balsamo sagrado ás almas ainda rudes deste povo. 

Deos mostrará aos espíritos curiosos, que elle gosta do 
numc/o impar para proteger de alguma forma as tres po-
tencias da nossa alma, com que deseja ser servido, e a Fé 
da sua Trindade, com que deseja ser adorado . 

. . 

• 
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CAPITULO LVIII 

Dos tres lndios Tupinambás, que ainda vivem . 

Embora Deos, como senhor absoluto da nossa vida, po-
desse chamar a si todos os seis Indios Tupinamhat', que 
trouxemos, apenas levou tres e deixou-nos outros 't,·es. 

Quem quizesse re!lectir com curiosidade sobre i:>to diria, 
que os Anjos Custoclius quizeram dividir comnosco a Yictoria 
deste p9vo. 

Embora abominaveis sejam estes Iodios o preço de suas 
almas é tão precioso como o das nossas e não ba um ~ó, 

como acontece nas outras nações, que não tenha um Anjo 
da Guarda. ' 

Bem fez Deos mandando que brilb~sse seo Sol sobre os 
bons e sobre os maus, e assim não porlcria elle deixar sem 

• Anjos CustoLiios tanLo os bons como os maus. 
O magna dignitas animan;,m, disse S. Jeronymo, ut 

habeat ab ortu nativitatis unaquceq~u1 in cttstocliam sui 
Az1gelum delegct,tmn. 

Servem aqs maus ao meno.3 livrando-os de rilaior tyrannia 
do diabo, para que não commeu.am peccaclos mortaes, para 
que não caiam em muiLos precipícios, e mesmo para cuida-
rem, por orações e santas inspirações, na sua conversão á 

• 



4lü 

fé com muito mais ardor e vigilancia do que não Leve o 
diabo para. percl el-os. 

Batalharam por muito tempo os Anjos Custoclios d'es t.es 
po~res barbaro5 contra o diabo para salvar estes pobres Pa-
gãos. . 

Parece-me qu e á Deos ped iram metade des tes Indios para 
CO] iocal-os na sua fgreja LriumpiJante, ·e cl eixal'2.ll1-DOS éJ OU-
I.ra metade aOm ele que, de co mmum accordo, tivessemos 
ju~tos motivos para Lraballl~r utilmente nesta ·•inha . 

I. 

O mais velho el os Lres Linha 38 annos põuco mais ou 
menos. Era natu ra l ela granrl·c montanha ele Yb1-~yapap . 

Seo Pae era Principal ele Cr~yeté, e chamava-se Ua1·a-1baçü, 
nome de um peixe, e sua Mãe Uym-iant ccpassaro, que é 
apanhado. )) 

Antes elo bapLismo tinha o nom e de Jtap1~cu cc barra ele 
ferroJJ ou de Ita1J·uyssan ccanc.ora ele navio», alem el e mais 
outros dez, memori aes e honoriOcos de batal has, onde pro-
cedeo cmaj osarnente contra seos inimigos . 

Em seo andar e palavras re,;ela-se o soldado, e mostra-
se a ürme8a ele seo espírito. 

·Gosta muito de fazer discursos, e nunca se cança quando 
falia dos feitos de armas e clos,p'onLos ele fé . 

~ prompto e .sincero em Lu do quanto diz respeito a·honra , 
de Deos, e ao \'alor de um coração maguanimo. 

Qu aucto esLava perto el a Camara de Sua MagesLarle para 
lhe pres tar ll omenagem, adverlio-lhe um dos nossos guias, 
que visse bem o que Íf\ dizer . 

.Replicou logo que descendia de muit.o boa fami lia, e. por 
1sso dispensava tal advertencia, e qu e bem sabia o que ha-
.via de dizer, e a~sim não precisava de instrucções. 
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Um dia, (antes t.lo seu baptismo; estava com os nosso~ 
perto do altar para ouvir a predica, que o Rvd. Padre Se-
raphim de Chateau Thierry fazia por occasião dos funeraes 
no primeiro de seus c~mpanheiros, que havia fallecido. 

Como acontecia a muitos s.enhores distintos, olhavam .ou-
tros para esses Indios, e por isso elle chamou um ·interprete 
e disse: 

((Di-ze i a esses senh,ores, que Deos lhes falla pela boca elo · 
Propheta, que está na cadeira, e portanto devem olhar para 
elles, e não para nós.» 

Por gosto é o' censõr de seus comp~nheiros, quando os vê 
deixar ele aprender o que precisa um verdadeiro Christâo, 
tendo somente por fim o vei-os em estado de ser uteis ao 
seu paiz. 

Nós o consideravamos como um dos nossos melhores ins-
trumentos na conversão dos seus semelhantes. 

Serviriam muito a Deos, mediante sua graça, seu juizo 
llrme, seu discurso religioso, sua palavra feliz, seu zelo pie· 
closo, e sua authoridade na província. 

Será outro Centurião convertido, que juntan9o saber á co-
t·agem, e zelo á palavi'a, edificará em pouco tempo, como 
esperamos, uma bonita. Igreja á Deos, não com pedras ma-
teriaes, e sim com almas convertidas .. 

• Chamava-se o segundo Uaro_yio . · 
Natural da aldeia de Moc1b?'u, chamava-se seu Pae Uirao 

Pinobonich ccpassaro azul sem pennas na cabeça»; era o 
Principal da sua aldeia. Sua mãe tinha o nome de Uayaeu,ro 
cc pennacho de pennas»: era do mesmo lugar. 

Tinha 22 annos de idade, era muito alegre, de cor mais 
clara que o;; outros, de rosto bem feito, e mais parecido ao 
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de um francez do que ao de um selvagem estrangeiro. Com 
sua intelligencia clara principia a comprehender nossa Iin- . 
gua e escriptos. 
. Ê uma arvore que dará flores e fmctos, e della espera-
mos o que ainda ·não vemos. 

Chamava-se o terceiro Iaptbay, natural da ltha do Mara-
nhão, filho de Tangara, <<Casca de ostra» e de sua mãe, 
Congnau Uassuteigné «grande mulher para nada.» 

Tinha perto de 20 annos. Era mais sombrio do que os ou-
tros, porem excedia sempre a seus companheiros, pela do-
cilidade de seu genio, ft por sua particular devoção. 

.. 

e 



CAPITULO LIX 

Do· ·baptismo destes tres lndios. 

Para seguir as sombras do velho Testamento, e fazer cor-
responder a graça á sua Lei, Jesus Christo instiLuio á entra-
da da sua Igreja a purificação d'agoa, pela qual troca o ho-.. 
mem o exercito do diabo por outro estandarte novo, deixa 
o vestido· velho de Adão para ornar-se com as vestes do Fi-
lho . de Deos, como disse S. Jeronymo-So1·des deponit, et 
novu1n Chr-isti assumit vestimcntum, ut mortus vcted ho-
mine, nascatu1· novus 'horno. · 

Muitos accusariam~ se á tanto se atrevessem, esta policia 
e instituição baptismal como tirada dos Pagãos, e o mesmo 
dirão de outros Sacramentos da Igreja. Com tudo · isto não 
deixa de ser honrosa, santa e digna do seo autor. 

Jacob não foi criminoso por·juntar .algumas pedras profa-
nas, e collocal-as em fórma de alLar, e nem Salomão por ser-
vil·-se das arvores de Líbano para edificar o Tempio de Deos. 

Porque pois Jesus Cbristo, •sabedoria de Deos Pae, não po- · 
deria com mais rasão e santidade empregar a agoa, profa-
nada pelos Pagãos, no baptismo de seos corpos para purifi-
car e lavar as almas de seos filhos? 
' P'oderia dizer, · que foi esra ceremonia antes rehavida do 
que imitada dos Pagãos~ seos injust.os possuidores, e que 
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Jesus Christo nada mais fez do que collocar, em primeiro 
lugar e no serviço de seo Pae, esta agoa, que lhe fôra des-

. tinada quando seo Espírito, em fórma de Piloto, comu diz 
Philon, aquecia sua humidade para fazel-a mais fecunda. 

Zoml5aram os Pagãos desta agoa, não pela ceremonia, e 
sim pelo apreço que davamos a ella; porque não podiam 
comprehender estes espíritos philosophicos, sem out:ro hori-
S\mte alem da naturesa, os elfeitos tão grandes de uma causa 
tão pequena. 

Qual a relação, que ha entre uma gota d'agoa e o espi-. 
rito? Entre um banho e a filiação de Deos? fmtre um sim-
ples elemento e a deiformiclarte e divinisâção de uma Alma? 

Queriam que a nossa Religião tivesse mais· pompa que a 
1\'elles, visto pregarmos a existencia de um Deos, mais po-
deroso do que essa multidão infame de seus Deoses, dese-
jando assim ao poder· o aparato exterior e não a simplici-
dade, assim recommendada por Tertuliano. . 

Nihil magis obdurat mentl~s quam simplicitas in actu et 
magnificentia Í?,'t enectu. 

A Igreja, mãe sabia e interprete do soliloquio d.e seo Deos, 
para de alguma sorte condescender com estes espíritos so-
berbos, instituio l.Jellas ceremonias para acompanh?..r essa 
agoa e preparar· com luxo real sua primeira porta, que é o 
bapl.ismo-G~st·us scblzs, tac-tus nari·um, saliva, exo?·cis-
mus, &. 

Não tenho intenção de · mostrar-vos a ol'igem, a càusa e 
as vantagens, e nem as razões que teve a Igreja para mu-
dai-as conforme o maior ou menor augmento da fé: basta só 
que a instrucção, o ornato, o respeito, e os symbolos mís-
ticos, que dão aos Cllristãos, os façam mais recommen-
1 ' I üayms. 

T1,1do isto me serve somente para vos representar a or-
dem, que se guardou no baptismo solemne de nossos Indios. 

•· 



421 

Em primeiro lugar levanto ao Ceo triumphantes louvores á 
Maria de Medieis, dignissima rainha regente, e á Luiz 13° , 
seu filho,· nosso Rei, verdadeira vergontea desse·grande São 
Luiz, agora na pr~sença de Deos, porque não se importaram 
dcscêr, ao que parece, de sua gerarchia, e inclinar o Ceo de 
sua grandeza para assistir a este baptismo, e assim honrar 

- com sua presença este acto. 
Qu4z Deos, que estes peixinhos, filhos do grande Yctis, 

das antigas Sybillas, sahindo do mar do Christianismo tives-
sem por testemunhas os dms grandes luminares _do nosso 
Reino, tanto para ~os fazer conhecida a piedade de nossos 
Príncipes, como para dar o grito de alarma ao Diabo e obri-
gai-o a evacuar o paiz, visto que foram elles os Padrinhos, 
e como taes protectores dos que se armaram para expelil-o 
de sua Patria. . 

Baptisaram-se na Igreja de nosso Convento dos Padres Ca-
puchinhos no !J.nebalde de Santo Honorato. 

Estava ornada de cortinados de seda, bordados á oiro, 
onde se achava estampada a vida do glorioso Percursor de 
Jesus-Christo, São João Baptista, para corresponder ao dia de 
sua festa pois estavamos a 24 de junho. · 

·Era pois conveniente, que nossa Igreja mudasse de conr 
dição visto mudar de natureza porque de pobre tornava-se 
rica, e de solitaria em Paroçhia. 

O altar~mór estava ricamente preparado, e o sanctuario 
• ornado de seda. 

Do lado da nave levantou-se um tablado para sustentar as 
fontes baptismaes, que estavam cobertas por uma grande e 
bonita bacia de p1·ata, pinracla de verme-lho, e dourada por 
todos os lados, e por cima d'eJia havia uma colcha de ta-
feia branco acbamalotado, tão grande que t· twgava até o 
chão. 

Do tecto da Igreja pendia riquissimo docel. 
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Ao lado do tal.Jlado baviàm doi& pequeno:; altares, e lUflO 
o mais, que era necessario em taes ceremonias, Lambem da 
mesma seda, at.rahindo as vistas e entretendo a conversação 
dos que esperavam pelo acto. 

Ás 4 horas da tarde compareceo a Hainha, e logo em se· 
guida o Rei. 

Revistio-se de suas ve~ te:; pontificam; o Snr. Bispo ele Pa-
ris, que por sua bondade quiz ser o celebrante. 

Apresentaram-se immediatamen.te os tres Indios, que nos 
· ficaram, preparados e cathequisados para o act.o. 

Traziam vestes de tal'et.á branco, abe!'las, e enriquecidas 
com botões de seda de cima até abaixo por diante.e de cima 
até a c,ntura por detraz, para com mais facílidad e se lhe ap-
plicarem os santos oleos . 

Cada Judio era apresentado por· dois de nosssos Padres, 
revestidos de alvas, co m l.oda a ordem e devoção po:Ssiveis. 

Principiou a intenogal-os o Snr. Bispo rl e Paris relativa-
mente ao L. ;;tismo, eu lhe servia de interprete para trans-
miLtir aos lndios na lingua delfes as suas perguntas, que 
respondiam. Recitaram afinal n Pater' Noster'. a Ave lltfm'ia, 
e o Cr'edo. 

Ficaram muito alegres o::; Pari~ienses, veJJdo Suas Mages-
LaJes tão dedieadas por este santo exercício. 

l<'oram na verdade os Padrinhos responsaveis por todas as 
exigencias da Igreja. . 

Esrolheo a Rainha para um o uome thl Henrique Luiz e 
para o outro o de João. 

Pergun tou porem á Sua Magestade n Sr . Bispo de Paris 
se não era melhor, que tiv.essem todos tres o nome de Luiz, 
para qu e o nome do Padrinho fosse mai:> lembrado entre n,; 
Barbaros, e consentindo n'isto a Soberana, Loclos tres se cha-
maram Luiz. 

O Rei mostrou no rosto muita satisfação. 

I) 
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Se tivesse tempo mostraria .o respeito, que a Rainha pres-
tava a este acto, e .a profunda meditação que dedicava a to-
das as circumslancias. 

As Princezas de sua comilin mostravam-se satisfeitas, 
vendo estes nnvos seres do jardim dg Jesus Christo. 

Se os Anjos de Deos se alegram no Ceo , por um peccaclor 
só, que se converta, e que faz penitencia, que satisfação e 

·que doce harmoni a não havHria no Ct>o, e que melodia não 
reinaria entre os hemaventurados vendo estas bellas primí-
cias de AnLropophagos offerecidas a Deus ? 

Que regosijo não sen'iram vendo a conversão, não ele um 
pcccador somt•nLe e sim ele uma Nação e de infinitas alma~ , 
como consequencias, não ele peccadores somente, e sim de 
barbaros, ele crueis., e de selvagens ? 

Que alegria dos bemaventurados, e especialmente destes 
espíritos celestes? . 

Não se pode d1zet· e nem se quer imaginú o que fizeram 
os Anjos Tutelares, e o que não fizgram d~poís de tantos e 
tantos annos para a conversão destes pobres pagãos e infieis 
·principalmente por lhes haver Deos ordenado, que amassem 
a qu em guardassem. 

Junte-se a esta recommendação o odio que tem dos Dia-
bos, seos inimigos, e por i~so desejam reparar as ruínas do 
Ceo com tanto maior empenho quanta é a certesa, que tem 
de ser isto agradàvel a seo Rei e ao nosso Redemptor, Je-
sus Christo . 

Presenciando agora o fructo de seus trabalhos, ou melhor 
de suas Yigilias, ·vendo a victoria e os tropheos de suas ba-
talhas, o;; despojos e a destruição do I111perio elo inimigo do 
genero humano~ e esta~ pobres almas livres de sua mão 
cruel. e convertidas a o'eos, que sati:>fação, T I' ' fllegria, e 
que harmonia otn·ia-se no Ceo ? 
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Durante esta santa ceremonia nunca deixaram de louvar 
a Deos as capellas e as musicas de Sua Magestade, com har-
monia nunca vista de voz e de instrumentos. 

Havia ainda porem outra harmonia não menos agradavel 
a Deos, e es ta ·se desprendia dos corações não mais crueis 
e nem barbaros, e sim doceis e benignos, não mais de Lo-
bos furiosos, ·de Antropophagos ou (,]e Canibaes e sim dos 
novos convertidos-Qui tanq~bam agni exultabant, como cliz 
o Sabio, ma.gni[icantes te Domine qui libe1:asti Wos. 

Regosijavam-se como rordeirinhos, louvando e exaltando 
o Senhor pela graça ineffavel, que lhes fizera livrando-os do 
cruel captiveiro do Diabo, onde estiveram até então. 

Que consonancia de louvores íntimos destas almasinhas., 
recentemente regeneradas e la v a elas com o sangue precioso 
do Cordeiro immaculado? 

Que votos nãó faziam elles em face ela Igreja, ela pureza 
de seus corarões, do amor e ela caridade, por Deos derra-
mado, por Üi t!rmedio do Espirit'o Santo, no santo sacramento· 
do baptismo ? 

1 
Era harmonia inllnitam_ente mais doce e agradavel aos ou-

vidos de Sua Divina Magestade, do que Lodos os accentos de 
· vozes mui docés e dos melhores insLmmentos musicaes; que 
· se podem encontrar no Mundo. 

O que mais agradava no Ceo era a pro.funrla humildade 
destas pobres almas vendo-se passar de pontos tão oppos tos, 
isto é, de lobos a cordeiros, de ,cruéis a christãos, de filh os 
e de instrum en tos da raiva t) da crueldade do Diabo-á filhos 
de Deos, aborrecendo sua vida passada, e chorando a ce-
gueira e a p1~rda de seus antepassados. 

De tudo isto resultava tão grande mode,;tia, e aspecto tão 
devo to durante todas as ceremonias de seu baptismo, que 
se não fossem conheCidos, facilmente se acreditaria terem 
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sempre vivido no Christianismo1 e conhecerem as ceremonias 
da Igreja. 

Levantavam muitas vezes os olhos ao Ceo, donde lhes vi~ 

nba a graça, sempre porem prestando attenção ao que irão 
fazer. 

Tão bo!n exemplo commoveo o coraç.~.o dos assistentes 
com tal sentimen.to de piedade e de devoção, que muiLos não 
poderam reter as lagrimas. 

Que alegria e consolação não sentiram Suas Magestades 
Cbristianissimas vendo, que, por seo intennedio, no dia da 
festividade do grande Apostato de Deos, a 'erra e o Ceo en-
chiam-se de satisfação por causa do renasr~me'nto e da ge-
ração espiritual de tres pe,:>soas escolhidas por Deos ·! 

Que offerenda mais agradavel a Deos p(}deriarn fazer-lhe 
Suas Magestades, no santo dia do gloricao S. João Baptista, 
do que a destas tres bellas almas purific: das pelas agoas 

. baptismaes? TalibtbS enim hosti~s, como di:, o Apostolo, p·ro-
me?·etu?· De·us. «Deos sento· prazer com t ~ es sacrificios. >> , 

São hostías espirituaes mui agraclaveís a Deos: são holo-
caustos dedicados a Deos pelo bap tismo: são sacríficios vivos 
e satíil factorios á Deos. 

São cordeírinhos, são bonitas flores, são fructos clelicaclos . 
isti Stbnt agni novelli, corno canta a Igreja, qui annu'[Lcia-
veTunt. ccSão cordeirinbos, que nos trouxeram nons de in-
crive] fecundidade.» 

• Tambem são llores-FLo·res nascontis at~;t Tenascentis Ec-
clesire-ccllores da Igrrja nascente e renascente», reg·.tdas 
pelo Sí!ngue do Cordeiro irnmaculaclo, que principiam a de-
sabi·ocbar entre esta nação de barbaros, flores mensageil'as, 
que noticiam bonita colheit>a, e grt'.nde abundancía ele fruc-
tos na Igreja de Deos. 

São flores e frnctos tambem. Et (Lo1·es mei, diz o Livro 
da Sabedoria, (1·uctus hono1·is et hànestitatis cc mínhas flores 

/ ' 

56 

.. 



são os fructos da honra e lla honestidade,>> são fructos da 
graça de De.os, frucLos da incansa\-t' l vigilancia dos .Anjos, 
{rueLas da singular piedade e da ardente devoção de Suas 
Magestades Christianissimas, inspirada pela ineffavel Provi-
dtmcia de Oeos para procurar converter estas nações barba-
ras e crueis. 

Modo ve.ne1··unt ad Jantes. Foi nessa 'hora e _nesse tempo 
predestinado pela eternidade, que elles vieram ás fontes 
baptii'maes. 

Não são fontes naturaes que, segundo dizem, accenrlem 
fachos apagados, ennPgrecem os cordeiros brancos, e dão a 
viela a certos animaes, que, como mortos, nellas são mer-
gulhados. 

São porem fontes espirituaes, fontes vivas, agoas regene-
radoras, ondas purincantes, como canta a Igreja-Fons vi-
vus, aqua regenera.ns, ~vnda pwri(icans. 

Fui nestas aguas baptimaes, que estes Canibaes e Antropo-
phagns, mortos pelo paganismo, recobraram a vida da graça. 

Foi nellas, que esses cordeirinhos, eimegrecidos pelo pec-
. cadn, ficaram alvíssimos. · 

Foi nPilas finalmente, que estes fachos apagados pelo so-
p-ro da in!ldelidade, se rraccenderam. Accedite acl eurn, diz 
o Propheta, et il(~oninamini. 

Aproximaram-se a Jesus Christo por meio de sua conver-
s~o, vieram a estas aguas rt'gencradoras e pnrifica~i01:as, e 
foram illuminadas. prla graça de Deos. · 

Et 7·epleti sunt claTitate «Encheram-se de claridarle:>) ·in 
conspectu, a,qni amict-i stolis albis, na pr~sença do Cordeiro 
immacul::tt-lo, u Filho de Deos, revestidos interiormente com 
o !Jonito manto da innqcencia baptismal rle suas almas, e 
exteri01·mente com Uffi bonito vestido de tafetá branCil ; com 
um lindo cinto-de sef.im branco, enriquecido com uma cruz 
de prata. 
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Et palrnw in man·ibu-s eo?''M rL· não era a palma 'que se 
traz na mão, e -sim a palma da sancti!Jcação , H a palma da 
vicLoria, e na verdade nã0 sabiam elles do pcceado c de uma 
vida tão má, triumphando do I}iabo? , 

Depois cfe tudo acabad o, ltapaC'l,~,, (nome anterior ao bap-
tismo) o mais velho dos Ires, agradeceu humildemente a 
Sua Magestacle a honra e o beneficio, qne · tinham recebido 
sendo feitos filhos de Deos, pedindo respeitosamente que 
procligalisasse os mesmos favores aos seus cbmpatriotas. ' 

Reiiponcleo-lhe a Rainha, que oras::;ern a Deos pelo Re1, 
seu filho, e por ella, e que ll elles cuidaria especialmente 
prometlenclo-llle todo o auxilio possível. _ 

Em srguicla ajoelharam-se Suas Magestades, entuou-se em 
acção de graças Te De~•m lc"uda-J~'lbS, e no fim deitou a ben-
ção o Sr . Bispo de Par~s -
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CAPITULO LX 

Oomo depois do baptistno e da confirmação foram levadoil 
em procissão estes ,tres lndios. 

Log0 que se alistaram na Igrrja estas almas tão bellicosas 
no Mundo, não era de rasão guiar e encaminhar ao serviço 
de Beos a generosa coragem, que elles tinham empregado 
no serviço do Diabo, principiando a demonstrar por actos 
exteriores a affeição e o desejo que nutriam interiormente 
de seguir a Cruz? . 

Por isso, logo depois do baptismo, sahimos em procissão, 
levando um dos nossos a Cruz adiante, e nós a seguimos 
cantando as ladainhas da Virgem. 

O Eunuco da Ethiopia não seria baptisacto por S. Felippe, 
si não fosse alegre pelo seo caminho. Jbat pe1· viam s·uarn 
gaudens. 

O verdadeiro caminho destes novos regenerados não era 
srguir d'ora em diante Àquelle, qur é o caminho, a verda-
de, e a vida? Assim sc>guiram elles aleg~es e contrntes 
nesta procigsão christã, com suas vestes de !::tfr!á branco, 
com seo cinto de aetim branco, com seos !Junilu:> cllapeo• 
de uivr.rsas norcs, empunhando um ramo de lyrio no ml'io 
de varias flores rie differentes matizes, senuo cada um cori• 
duzido por um de nossos Padres, revestido de alva como 
quando foram para o baptismo. 
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Como as Heligiosas da Paixão, da Ordem de Santa Clara~ 
visinbas . do nosso Convento, tinham com singular devoção; 
clurante nossa viagem e nossos trabalhos, feito suas orações 
e promessas a Deos para favorecer-nos em tão santa em-
presa, qual a conversão destas nações tão crueis, julgamos 
ace t·tado levar a procissão á sua Igreja, tantp por devoção 
ao lugar, como para mostr~r os fructos das santas e fervo-
ro'sas orações das Religiosas, e especialmente para offerecer 
a Deos, nesta Igreja de Santa Clara, as primícias desta na-
Ção e in acção de graças, . primícias e primeiras arrbas da fé, 
qu e aprouve a Deos da.r-nos por meio do Santo Sacrificio da 
Missa, que lhe foi oJ:rerecido, no meio desses barbaros, pela 
primeira vez, no dia da festa rlesta gloriosa Virgem. 

Apenas chegamos a es ta Igrrja principiaram as Religiosas 
a cantar o Te-De~M·n, Laudamli»S, e outras orações no lim. 

Abriram depoi,; o locutorio, e chegando perto d'eiiE. os 
lndios ficaram a( mirados e contentes vendo a devoção, a 
piedade e a morl ' " ~nr:ão tlas Religiosas, e estas Lambem sa-
tisfeitas á vista ue"tas li mas em estado de innocencia ba: 
p~ismal, ainda ha pouco escravas obedientes á Satanaz. 

Não se cançavam ellas de admirar a s.oberana vontade de 
Deos por descubrir meios efficazes de chamai ·OS á fé. 

Regressamos ua mesma 0rdem ao nosso Convento, todos 
dando graças a Deos por Le1' juntado estes tres barbaros ao 
numero de seos filhos. 

Depóis de oito dias para dar á estes neophitos -á fé de 
seo Mestre, non in occulto, como os Judeos, e sim publica~ 

mente, o Sr. Bispo de Pariz .por muito occupado com varios 
negocias rogou ao Sr. Bispo de Auxene, para em seo lugar, 
administrar-lhes, o Sacramento da Confirmação, o que foi jul-
gado muito bom tanto ,para que elles os deslinguissem um 
do, (JUtro1 cpmo para que levassem o nome da Rainha a Ma-
nvnhcio dando á todos lres novo~ nomes. 
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O primeiro foi chamado Luiz Maria, o segundo Luiz Hen-
rique: e .o terceiro Luiz de São João, em me mo ria do gran-
de beneficio, por clles recebido no dia do glorioso Percursor. 

Deos lhes permitta imitar seos Protectores, e vêr antes 
de sua morte a fé de Jesus Christo, felizmrnt€) plàntada em 
;;ua patria para· que não tenham mais,· ~ maneira de vinhas 
selvage_ns, Itapac1~, Uaroyío, e outros nomes barbaros, e sim 
Luizes, Ma1·ias, e outros nomes rle Apostolos . e Martyres de 
~Jesus Christo. 

·, 





CAPITULO LXI 

Como Deos Yisitou estes tres Indios depois de baptisados. 

A alllicção e o castigo são mui necessarios aos filho:-J el e 
Deos, visto que se houver um em continua prosperidade e 
li\'re ele toda a punição, é adultero (diz a Escriptura) e não 
Olho ele Deos. 

Deos procede para com os seos nem mais nem menos 
como um bom Pae para com seos filhos. 

Qual é o filho (diz o Apostolo) que seo Pae não castiga? 
Assim tambem Deos castiga a quem ama, e flagella a quem 
recelle-Qt~em clilígit Domínus castigat: (lagellat a;utem 
cn)mern filiurn quem 1·ecípit. 

Querendo Deos mostrar o seo amor para com estE's 
lres lndíos, seos verdadeiros llll1os, logo depois de rece-
berem o Sacramento da Confirmação, cleo-ll1es molestias 

(\1 graves. 
Como porem vivifica os que mortifica, e levanta os que 

humilha, bem depressa demonstrou o cuidado particular, 
que por elles tinha. 

Entre outras provas citaremos esta. 
Achava-se Luiz de São João' tão enfermo a ponto de não 

lerem mais 'espe ranças de salval-o os :VIeclicos então mais 
ccleb r·es . 

57 
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Quando todos pensava:m que morreria, curou-se milagro-
samente por intercr.ssão da gloriosa Virgem Maria. 

Achando-se os dois já livi'es de seos males por graça de 
Deos, quiz ainda que passasse por outra prova Luiz Maria, 
o mais velho. 

Ainda na cama, porem bem acordado, pelas 7 heras da 
manhã appareceo-lhe o diabo sob apparcncia de um homem 

. de b:1as maneiras, abria a porta çl ~ seo quarto e entro u. 
Trazia na mão uma garrafa cheia de certo liquido, que 

parecia negro: intitu lou-se Deos, disse que tinha vindo para 
baptisal-o, e que se ajoelhasse . . 

Deos porem que · não consente, que sejam os seos tenta-
dos alem de suas força::;, inspirou a Luiz Maria para respon-
der a este tentador (na incertesa de ser o diabo) que já 
tinha· sido baptisado pelos. Padres que lhe ensinavam não 
haver mais do que um só e unico bapti~mo, que a agoa, 
com que o haptisaram, era limpida e clara, e não suja e 
negra como a que estava na garrafa, p~lo que não cria que 
clle fosse Deos, e sim um embusteiro, e persignando-se dcs-
appúeceo o diabo immedi'atamente. 

Pouco depois abria outra vez a porta e appareceo na figura 
de outro ~ornem trazendo . certas drogas medicinaes para 
coral-o, segundo disse. 

Respondeo immediatamente, que os Padres cuidavam clelle, 
e de tudo quanto precisava, e que tinha por cosLu me não 
tomar coisa alguma s~m ordem d'elles, ou sem 'elles lhe 
darem .. 

Desappareceo este espectro, e pela te rceira vez regressou 
o espírito maligno ao quarto e com grand e faria, muito si-
n;lilhante a um Centauro· com forma humana alé a cintura, 
e da cintura para baixo á um cão, e com uma espada des-
embainhada na mão lhe disse-que Linha vindo para curai-o 
afim de regressar breve para a sua terra. 

• 
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Com muito terror reconheceu então Luiz Maria que era o 
diabo, porem fortalecido 0 inanimado pela graça recebida 
ele Deos uo Sacramento da Confirmação, elle lhe disse que era 
muito temerario em en trar na casa dos Padres, e que assim 
se retirasse. 

Então o diabo fiogio agarral-o e feril-o com sua espada , 
pelo qu e principiou a gritar Luiz Maria, e inspirado por Deos, 
fez o signal ela Cruz, e reti1 ou-se o diabo com tanto barulho 
como se um a carr6ça rodasse pelo quarto. 

Ouvindo seu companheiro Luiz Henriqu e, n'out.ro ,quart.o , 
essas palavras e o barulho, correu aonde estava Luiz Maria 
para indagar q que era, e nos veio chamar a toda a pressa. 

Correndo á presença de Luiz Maria ell e nos contou tudo 
quanto ja disse, e a consolação que tiverd vendo-se favore-
cido por Deos nesta tentação elo espí rito maligno. 



• 
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CAPITULO LXII 

De outro Indio chamado.Pyr auaua, .baptisado na nossa 
Igreja com o nome de Luiz Frnncisco. 

O renaseimento da Igreja é mui divr.rso do nascimento 
do Mundo. 

Os que nascem no Mundo são ditferentes uns dos outros, 
quer em sexos, quer na paternidade. 

Os que ·na~cem na Igreja,-Quos a~bt sex~bS in C01'1JM'e, 

aut wtos cliscm"nit in tempo1·e, omnes in VJIWtln pa'l"it gr·a-
tia matm· in{antiam «Seja homem ou mulher, pobre ou 
rico, livre ou escravo (si não ha algum embaraço de sua 
parte) são todos salvados pelá graça, e feitos da mesma 
maneira filhos de Deos.'» ' 

Ficou ainda um Indio por lJaptisar, chamado Fymuua, 
da nação Tapuy, com perto de 1 2 annos de idade, escra-
vo na Ilha do Maranhão q_uando la ctJegamos, e por tanto não 
veio como· os outros. 

Com tudo isto, foi tal a devoção de Suas Magestades, 
que tomaram particular cuidado por este rapaz, mandando-o 
todos os c!ias á nossa presença afim ele ser instruido para 
um dia achar-se, como os outros, em estado ele receber as 
mesmas graças, e ser filho de Deos pelo bapti.,;Jl1f1 . 

Incumbira!? Suas Magestades este (~ ocargo á Sen l!l;;·a le 
Suuré, na certeza de que o acceitaria como uma honra . 

• 
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Na verdade es ta nobilíssima e illft:r e~~antis~ima Senhora 
desejando corresponder aos piedosos desejos de Suas Mages-
tades, convidou o Sr. Marquez ele Conrtenuault, seo filho, 
para Padrinho, sendo ella a Madrinha desse Jndio, que bap-
tisei publicamente em nossa Igreja, no domingo 1·5 de sep-
tembro, observando-se todas as ceremonias e solemnidades 
já , descriptas, recel.J endo elle o nom e de Luiz. 

Admiraram tod os os actos exte r:ores des te Indio, pelos 
quaes revelou qual o amot· que em sua alma dedicava a 
Deos. 

·Durante a ceremonia esteve sempre olhando para o San-
tíssimo Sacramento, especialmente quando recitou o Pater 
Noster, a Ave il1a1·ia, e o Credo, em voz alta e na sua lin-
guagem. 

Qpar:lclo, no fim, se cantou o Te-Deum. la~"da1m"s, elle 
l~vantou os olhos para o Ceo, e os conservoU assim com tal 
firmesa, que admirou os nossos Padres por sua especial de-
voção. 

Oito dias depois do seu JJaptísm o Q Bispo de Renes, lbe 
deo o Sacramento da Cllnfirmação na nossa Igreja, onde dig-
nou.se comparecer a Senhorà de Suure, e dar-lhe o sobre-
nome de Francisco. 

Com a graça que obteve. el e se 1· Olho de Deos, tambem 
adquirio a de ficar d'ahi em diante empreg·aclo no serviço 
do Rei. 

Eis teus fructos, 6 Igreja de ·De os, acl rni1·avelm énte Ft~ 
cuoda. 

Tu és a unica Mãe verclacleira, a unica Mãe fecunda na 
criação ele fil11os espiri1uaes para Deos, favor universalmente 
negado á todas as ·Madl'astas, e a todas as herezias, e p ela~ 
quaes não quiz Deos ser co~hecido, e nem por meio de pre-
dicás, entre os infleis, como tamber.1 não o quiz ser entre 
os Judeos pelo orgão do diabo, que desejando ein alta voz 

.. . 



apregoai-o como Filho de Deos, e!le não o consenLio de ma-
neira alguma. 
· Se te a:ffiigisse pela perda de alguns dos teus lilhos desta 

antiga França, motivada pela heresia, que consolação não . 
sentirias agora com a feliz noticia ela conversão destes no-
vos filhos, gerados na nova França equinoccial? Exv11·ge 
Hie1·usalern, et sta in excelso: et oiroumspiee acl 01·iantem, 
et vide collectos filias tu os ab 0Tient e, sol e ~&sque acl Oo-
oiclenten•, in ve1·bo sanoti ga~bdentes Dei rnemo1·ia. «Le-
vanta-te Jerusalem, põe-te em pé, e olha em roda de ti 
para o Oriente. Olha teus filhos reunidos desde o Oriente 
até o Occidente, chama-os, e sugeita-os ás Luas leis como 
filhos muito obedientes. Tu os verás alegres e satisfeitos do 
que lhes annunciardes pela santa palavra do Evangelho, e 
se lem brarem de Deos, seo Creaclor, ha tã.o longo tempo 
esquecido pelos .seus Pred ecessores. 

Outr'ora tres fieis mensageiros do Ceo predisseram e pro-
metteram a Abrahão e Sara sua fecundidade futura e a sua 
multiplicação entre um povo grande e copioso. 

Eis, ó cara Esposa de Jesus Cbl"isto, e vós ó Soberano 
Pa"tor da Igreja, que occupaes o lugàr de São Pedro, e ten-
des o nome de São Paulo, eis o que nossa Religião vos of-
ferece·, e que eu vos offereço com a nosaa Religião, tres fi- . 
lhos da nação ·dos Canibaes e Antropophagàs, não mais Ca-
nibaes e Antropcpbagos porem tres filhos do Ceo, tres men-
sageiros, ou antes Lres arrbas e penhores, como segurança 
da innumeravel multiplicação de fieis n'·esLas regiÕes fecun-
das e feroses. 

Lembra-te pois, 6 cara esposa de Deos, e vós lambem ó 
Soberano Pontífice de sua Igreja; de tão ft'liz exilo, vós 6 
nobilíssima França, que n'isto serviste de insmlllwnto á Deos, 
regosija-te por teos eternos m et~ecimen: r.s, pelas honr i1 ~ per-
petuas, e pelos proveitos te"mporaes, que disto resui tam . 

• 
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Tudo se deve, de(!lois de Deos, á Suas Magestacles Chris-
iianissimas. 

Sobre tudo, ó Celeste Jerusalem, espíritos celestes, ,que 
viveis triumpbantes lá eq:t cima com o Rei dos Reis, que 
fazeis tão grande festa, c qu e tanto vos regosijaes pela con-
versão de um pobre peccaclor somente, que alegria sêntis 
pela conversão de tantas almas ? 

Tão alegre, como nunca pensei, tão alegre eomo estaes, 
representaste-me em espírito estas tres bellas almas, que 
depois de lavadas no sangue do Cordeiro immaculado pelo 
Sacramento do bapLismo (como já referi) partiram felizmente 
deste Mundo p<ua nos a~segurar junto á vós o cumprimento 
das promessas do dito Propheta dir.endo Adduxit illos Do-
min·us wi me por-t'atos in h01W?'em sic~ct filias 1·egni--Dcos -
me os trouxê honrosa e triu!J1phantemente como filhos de 
seu Heino. 

O triu mrl n nte Jerusalem ! Creio o que clizeis, e creio com 
veras, que liuxit eàs Deus lsmel in j~&C'I~nclitCtte,. in l~&mine ' 

1na.gestatis sum cum misM·ico1·d·ia et justil.ict, qum est ex 
ipso-Deos de Israel, v0s os trouxestes com alegria, com a 
luz gloriosa de Sua Magestade á misericordia e justiça por 
graça e favor singular de sua divina bondade. 

E que coração ge lado não se aqueceria éom tão santa e 
alegre emulação, com tão pungente e salutar ten;or, venuo 
estas pedras, estes corações barbaros, crueis e duros como 
rochêdos, estas almas rebeld es, peccadora.s, cheias ·ele toda 
a sorLe ele crueldade e ele peccados, convertid as em filhos . 
de Abrahão ? 

Não vos parece,. que Deos nos deixasse t:res no Mundo, 
vivos na fé e na inteira submissão á San La lgreja, e tenba 
levado outros tres para o Ceo, para qn.e a antiga piedade da 
Frao~,a gerando para Oeos . a piedade dest.a nova França, por 

• 
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' tão santa Autipelargia, veuha por meio della ser renovada 

aquella ?· 
Óh ! Nós nos julgaremos felizes, e por bem empregadas 

nossas fadigas, se estas concepções do nosso entendimento, 
que tão ardentemente abrasam e inllamam nossos affectos, 
sejam um dia bem succediclas n'uma e n'outra França. 

La~&s Deo, Vi1·gini Mat?·i, et Semphico 
Pa.t?·i nostro Pmncisco. 

:riM DA }{ISTORIA. 
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Ab LEITOR. 

Depois do nosso regresso da il ha do Maranhão, o Hvd. 
Pad re Ilonorato de Pariz, Provineial da nossa Ord em nessa 
Provincia, e Commissario G•:ral da nossa Missão nas Inclias 
Occicl entaes, recebeo algumas cartas e no ticias el e nossos 
Padres, que lá tinham ficado , e acbou bom que cl'ellas se fi-
zesse um exlracto relativamente só aqnillo, que se não sou-
besse. 

Como ellas sejam dignas ele ser lid às, aqui junto, como 
r~mate des ta obra, e por sua ordem, o dito ex tracto com 
as copias de outras cartas para sati sfação e edificação rlo 
Leilor. 

1'.~\\·t\.c.~o Ô.lv;, C.l\ ~~l\s ll.o 1\,~'\)11 . \'l\1\Y~ ho, 1\\·ú(;\\Õ.M M \.\~'\JÔ. . 
'\)l\.\\1'~ \'\'0'\)\'1\C.\l\\ Ú.l\ "\!'1'0\\,\\Ci\l\ \\~ \' li.\'Ü . 

Reve·tendo Pad1·e em Nosso Senho1·1 Paz e sa/vaçào. -
Aproveil.ancl'o-me da occasião, qu e me offerecem dois na vi os 
de Dieppe, c;rue desta Ilha elo Maranhão regressam á França, 
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julg1:1ei de meo dever, para animar os Franceze~ e especial-
mente a Hainha pelo lado temporal, e os nossos Padres' pelo 
espiritual, dizer-vos o que se passa por aqui como já fiz na 
carta, que escrevi á Sua Magestade, porem com brevidade 
para não vos causar teclio, referindo-me quanto, ao mais ao 

' que já vos escrevi. 
Depois da par~ida do Padre Claudio . as coisas vão indo 

sempre á melhor, como j~ vos informei. 
Quanto ao temporal, todos os dias descobrem-se novas ri-

quezas e mercadorias, ·que serão cl escriptas por quem tiver 
essa incumbencia. 

O Fórte ele São Luiz presentemente está inconquistavel, 
e não temeria uma armada real, si el la podesse cá vir. 

Os selvagens cada vez tem mais nffeição qOS Francezes, 
e estes os fazem mais valentes do que nunca. 

Quanto aos visinhos, que por aqui se podiam temer, isto 
é, o~ PMtuguezes, os Hespanhoes, e Inglezes, elles os àbor-
recem dt- tal forma, que antes queriam ir ele cabeça baixa 
para o in fPrno do que receber o Cl1ristianismo elas mãos 
dellc::;, embora o ctes,'jasscm muito, como .depois direi. 

Este procedimento obriga muito a Sua Magestacle e a toda 
a !?rança á soccorrel-os, visto que depois ele Deos clepet{de 
cl'ellas a sua salvação. 

Deixando as coisas Lemporaes e os seos prpgressos, va-
mos tratar elas espirituaes. . 

Vão muito bem, e si podessemos bapLisar todos os que 
nos pedem com instancia o baptisrno, já teríamos bapLisaclo 
mais de trin~a, ou ele cem mil pessoas, e cusLa-nos muito 
fazer-lhes perceber a causa de nos recusarmos a isto. 

DtJsculpo-me com o pequeno numero ele Padres, que so-
mos, .e dou-lhes esperanças para a chegada elo nos~os Pa-
dtes, e entretan to procuro catbequisal-os, e fazel-os perce-
ber e admirar os· misterios do Christianismo. 

• 
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Baptisamos por0m Oi' que estão em perigo de viela, e que 
pedem esse Sacramen lo, e os peq uenos, que nos são apresen-
tados por seos Paes, e são padrinhos os Francezes. 

Temos btJ,pLisado t. ambem algumas pessoas de particular 
- vocação, como seja, um d_os Principaes de Tapuyta.pem, 

que achando-se n'um domingo na missa elos Cathecumenos 
(a elles perme tt.icla) quando eu deitava agoa benta callio 
uma gota solJre eJ ie, e penetrou-lhe de La! maneira a alma, 
que percebeo claramente ser nccessario o Christ.ianismo para 
<;a]var-se, e desejando ardentemente ser Christão, desde essa 
hora, de dia e ele noite não pensou n'ouura coisa, como de-
pois disse. 

Sem dizer palavra regressou ela Ilha para a terra firme, 
i!cloeceo com grande cliarrhea, e por muitas noiLes pare-
ceo-lhe vêr o Ceo aber to, e os Camyba.s,, Padres ou Pro-
phetas (assim chamam elles os. Religiosos) lá entrando, 
e nma voz dizer-lhe-<cSi queres salvar-te, é necessario 

· que te laves com u .agoa com que foste aspergido na 
missa.» 

Mandou um homem á Ilha para levar · esta agoa, e trouxe 
elle um pouco de algod ão para tapar a vasilha afim de não 
perder-se pelo caminho. 

Atravessou o portador duas ou tres legoas ele marr e nos 
contou o que deixamos dito . 

Mandei visital-o por um de nossos Pad res, que levou or-
<11 dem de baptisal-o si o achasse em perigo ele viela) e no 

caso contrario mandei prometter-lhe, que em breve lá iria 
bapLisal-o . 

Ficou tão contente, que nossa mesma hora embarcou-se 
n'urna canôa, atravessou o mar, e veio pedir-me o baptismo 
para me poupar o trabalho el e ir lá. 

Expuz-lhe as crenças· christans, e elle com faci lidade as 
percebeo. 
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Disse-lhe ser necessariu, quando ficasse Loul abandonar 
' tantas mulh eres como eile Linha, no que concordou, esco-

lhendo uma, e despeclinrlo as outras. 
~o dia da Sant.issima Trindade baptisei-o com. o nome de 

Martinho Francisco. 
Acha-se aclualmenle curado, e presta serviços ele Rvan-

gelista, e cathequisou sua mulllCr e filhos [)Gra bap!.isal-os. 
Um ctimino8o condenmado pelos Inelios a ser aman:aclo 

na bocc.a de uma peça de artilharia, pedia com muita instan-
cia o baptismo, foi !Japlisacl o, e com alegria caminhou para 

. ' 
o supp!icio, como se fosse para o Paraíso, .dizendo em· altas 
voses, que ía para onde es tavam os Filhos ele Deos . 

Achai1cl o-se presente. o Principal ele Juniparão, antes el e 
deitar fogo á peç.a, fez uma bonita falla relativamenie á fe-
licidade desse clesgraçado, e ela infelicidade elos que não 
eram baptisados ficando po1: isso (ilbos elo diabo. . 

O que mais nos anima na conquista des tas almas é que 
seus feili ceiros; en~re elles tão grand es como os santos en-
tre nó,s, e tão merecedores el e fé pois quando elles adoecem 
os pt;ocnram para curai-os só com seu sopro, resn!Lados ima-
ginarias, pedem fervorosam ente o baptismo, com espe.ciali-
rlade dois dos mais notaveis, um em Tapu ytapem e outro 
ele Co1nmà) que me vieram proc,urar para tal fim. 

Procuro catbequisal-os esperando p0las ordens ele França, 
porque se Sua Magestacl e não quer continuar esta . Colonia 
pelo lado do temporal, não poderá a Miss~o pelo especia l pro- • 
grecl ir por muitos motivo3, que V?S di rá o Padre Claudio: 
baptisal-os sem assegurar-lhe exercícios cbl'istãos, é pol-os 
em perigo do serem Apostatas em breve. 

Na semana passada aconteceo outro fac to maravilhoso. 
A nação dos Tabaiares) muito · inimiga · dos Indios elo Ma-

ranhão, t: da qual ahi havi am alguns escravos, foi chamada 
pelo Sr. commanclante Ravarcliere para faze1· pazes, e para 

., 
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melhor · conseguir este ,fim mandou seus companheiros, aqui 
escravos, com Francezes para informal-a <.la brandura do go-
verno francez, e dar-lhes noticia da vinda dos Prophetas 
para fazel-os fllbos de Deos, se quizessem renunciar o 
Diabo. 

Mandou 'elia embaixadori\S para reconl'ecer bem a verda-
de, e vendo elles o que se passava entre nós no seu re-
gresso taes coisas contaram, que pacificou-se essa nação, 
uniram-se ao:3 Iouios do Maranhão, abandonaram suas babi-
taçõe:>, distantes d'aqui bem 150 lcguas, SÓ para virem mo-
rar com Francezes e serem christãos apezar da belleza de 
sua terra, uma das mais bonitas do Mundo, e no momento 
de o deixarem, ordenaram qu e não os seguissem os que não 
desejavam obedecer ao.; Prophetas. 

. :.1 
AQtes de partir plantaram a Cruz défronte de ~uas caba-

nas, como tiuham visto os embaixadores na Ilha como tes-
temunho dos. seos desejos de serem filhos de Deos. 

Deram Lambem noticia de outra grande Nação na ribeira 
do rio Pinaré, não longe cl'aqui, e por isso ha esperança de 
se ir em procura della. 

O Sr. de la Ravardiere foi com alguns francezes e lndios 
\'êr os Amazonas, · longe d'aqui 80 leguas, para convidai-os 
a pres~ar homenagem á Suas Magéstades. 

Não vejo clifficuldade alguma na conquista espiritual e trm-
poral desta grande terra, que tem ;bem 1:200 legoas, pou-
cas o_ccupadas por Portugu•·zes e Hespanhoes, e sem a. me-
nor comparação com as qu e habitam os Francez,·s, unicos 
que · tem mais meios de chamat-os ao conhecimento de 
Deos. 

Á vós pertence, H.vd. Padre, emprnhar-vos com Sua Ma-
gestad.es e com todas as pessoas em pnsição de ajudar tão 

· bella ·empresa, para que envidem exforços nes::;e sentido, 
letl)brando-lhes tão grand e numero ele almas, ·emelhantes á 
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criminosos condemríaclos á morte eterna, se não forem sal-
vas por suas intervenções. 

Esperamos com ardente anhelo a vinda elos que nos pro-
meltes~es para a~ .rJar-nos. 

Recon~menclo-me as Yossas santas orações, ele que muito 
nós todos precisamos n·esta terra. 

Ainda que não sejam necessarios martyres de sangue para 
aqui plantar-se a 'ré, comtuclo são precisos martyres de pa-
ciencia. ' 

Rogarei a Deos para encher-vos de suas graças, para bem 
desempenhardes este e outros deveres inherentes á vosso 
car~oo. 

Sou, Reverendo Padre, 
Vosso humiJ!issimo e o!Jedientissimo servo 

. em Nosso Senhor, 
Frei lvo cl'Evreux, Capuchinho. 

Ilha do Maranhão 15 de julho el e 1613. 
Recebida em Paris á 17 ele outubro de 161 3. 

Co~\u. 1\l\ I:.LV\'~1\ 1\.o \\\lil. ~l\11.\' ~ 1\-:'õe\\\o, ~<:,c,-;\~\1\ ilo \\'llt.\. 'Qll.~'l:t .1\.-:-
\Jl\~\~e\o \\~ \'~~\\'ll'I'Clt, '\''1'~\\l\Õ.Cl-: Õ.ll. Cl-:1\c\\\ 1\.Q\'. v11~-:~~ C.l\'\''\\t.\Ú\\no<o 
Ó.l\ \"'1'()'\l\\\6\l\ \\,~ \"\\'''·"· 

In vulncribus Clu·i&li salus humilis 

Jleo Reve?·endo e ca1·is\imo Padre.-Julgar-me-hia sem-
pre criminoso, se perde::se uma occasião de dar noticias 
desta terra a vós, tão empenhado no bom exilo desta santa 
missão. 
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Já que esboçasLes a obra, continuaes á trabalt1ar na sua 
perfeição. 

Graças á Deos a Colonia vae se fundando muito bem . . 
Nestes ultimas dias uma grande nação de Taba/:N,res, e 

sempre em guerra com outras tribus, e até mesmo com as 
da Ilha do Maranhão se pacificaram, e abandonaram suas 
residencias, cl'aqui distantes 120 a 140 Ieguas, e vieram 
residir parte nesta Ilha com os Francezes e parte n'outra 
Ilha bem perto, pois lá se pode ir em duas horas, chamada 
Tab~teuru.. ' · 

Deseja muito receber instrucção, e dizem ja ele ha muito 
tempo, que as almas dos seus antepasíiiados vão para onde 
estão os Diaboq, e que ja é tempo de irem· elles para o pa-
raíso . 

Continua este povo firme na ideia de se fazer clui:iltão, e 
sú falLam obreiros para isto. 

Preparou-se muito bom tabaco n'esta Ilha, mas em peque-
na quantidade porque houve pouca chuva no tempo do in-
verno, o que admirou até os proprios selvagens. Espera-se 
porem grande colheita deste genero no anno vindouro, e se 
n'esta Ilha é tão bom-melh_or ser~ na terra firme, pois é 
muito boa e propria para tabaco, canna de assucar e tudo o. 
mais que se queira cultivat·. 

Os que teO? ido visitar os Tabaia·res ficam a~mirados das 
boas terras por elles occupadas, e elogiam-nas o mais que 
podem. 

Temos espe1·ança que, no regresso elo Sr. de Rasilly, po-
deremos· dispensar, ' excepto o \rinho, Lodos os viveres vindos 
de rrança por serem melhores os d'aqui. 

Quanto ao vinho espero ainda que, visto o cultivo aqui 
do tabaco e ser tão bom como o da Ilha da Tt'indade; si os 
Hespanhoes desprezarem a plantação, que clelle faziam na 
referida ilha, todos os navios, que vão levar a Canarias ~vi-

59 
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nh.os, fal'inhas de fermento e outros generos virão aqui faze r 
o mesmo negocio. 

Temos, entre outras muitas causas grande abundancia de 
peixes-bois, cuja carne muito ::;e assimelha a de veado, pois 
um dia nos enganaram e nós pensavamos comer desta 
quando na realidade comíamos d'aquella carne. 

Temos tambem excellentes melões por todo o aono e em 
qualquer estação-pepinos, rabanetes da grossura de um 
braço, beldroegas, e ainda podemos ter toda a qualidade 
de ervas e de legumes em tc.do o tempo , comtanto que de 
França nos mandem boas sementes, bem guardadas em gar-
rafas e bem tapadas. É· isto, meu estimadissimo Padre, o 
que vos posso mandat· dizer nesta occasião. 

Peço-vos com instancia a remessa de' novos Pad res, e t·e-
commendo-me mil vezes à vossas santas orações, e de todos 
os Frades da Província . · 

Serei sempre rJe 
Vossa Reverendíssima 

humillissimo filho e dedicadissimo discipu{~ , 
Frei A?-senio de Pa1·iz, Capuchinho. 

Da Nova França Equinoccial em Maranhão 15 de Junho de 
1613 . . 

Co\)\ll. Q.u, to.'l"\u. õ.o S<t. 1\e \'n/w11., ~;1.'1'\(,l'u\.o. o.o \\."':l\\.. '\)O.Ó.<t~ À<tt\\t\'1\-
l!e\o, \)e\"'1\\Õ.o<t 1\o. 0\"Õ.~·\\\ \\.os \'116.\·es \:.o.v'l.l.c.\\\'1\hos 1.\.l\. \><to"':l\\u·,\ o. 
õ.~ '\'o,\"\1,. 

Reverendo Padre.-Si, pelo cuidado, perseverança e so-
licitude na vossa Ordem, dirigistes com santo zelo a funda-
'ção desta Colonia, mais do que nunca tendes agora o dever 

; 
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de fort,aJecer os seus alicerces, tantó pelo credito, que go-
~aes na província, como pela facilidade que tendes de ser 
ouvido pelas principaes _pessoas de França, mormente trac-
tando-se de uma ca~sa justa, que por si mesma se recom-
menda, .e anima não só os servos de Deos a abraçai-a com 
ardor, mais ainda todas as pessoas do Estado e do Mundo, 
que desejam vêr augmentadas a grandeza do Rei, o nome 
de ~ma patria, o bem e a honra particular. 

Podeis informar· vos dos Padres, que d'aqui lbram, si não 
são bem fundadas as esperanças, que se nutrem a respeito 
do seu futuro estado temporal e espiritual. 

Seria injustiça minha si eu dissesse alguma cousa em . 
continuação ao que já 'muito bem se informou sobre as ne-
cessidades da terra. 

Contento-me apenas t:m dizer, que não perdem tempo e 
nem occasião os que trabalham para ter tudo prompto 
quando chegarem os padres. 

Não pôde o Padre Ivo deixa.t· o Forte já para não inter-
romper as continuas exhortações, que nos faz, e já para 
satisfazer a curiosidade dos selvagens da Ilha e da terra 
firme, que ahi vão levados pela curiosidade de ouvil-o fal-
lar de Deos e da nossa Religião, e afinal lhe pedem o ba-
ptismo. 

Elle não pode-cuidar n' outra coisa. 
O Padre Arsenio está vivendo em companhia de Lodos, 

trabalha o que pode e com proveito. 
Louvam muito o procedimento do Sr. ele la Ravardiere, 

quer em relação a~ nossas Cl'enças, que: no que diz respeito 
a elles em particular. 

Sou disto fiel testemunha, para minha verg0nha, receian-
do que um dia sr, não queixassem de mim por não ter cui-
dado de suas pequenas necessidades antes e durante sua 
ausencia. 



Si bto acontecer, certo d'a sua caridade attrihuh·ão elles 
antes á minha pobresa do que á minha má vontade, e nos 
ajudaremos reciprocamente, procurando, o quanta fôr pos-
sível, melhorar esse estado afim de serem mais bem rece-
bidos os que vi~rem na srgunda viagem. 

Esperamos, que os eoccorros que ahi prestareis ao Sr. de 
Hasílly virão acompanhados de todo's os meios propl'ios a 
aperfeiçoar tão gener:osà empresa, o que sem duvida será 
ápprovado pela autoridade e liberalidade de Suas Magrsta- ' 
des, e a isto os obriga a escolha dos 1'upinámlJás, isto é, 
de não recebere-m senão o domínio da naç~o francêsa, pre-
ferindo antes morrer na sua primitiva brutalidade. 

Quando outra coisa não fizessemos senão tirar-lhes a vin-
gança de se comerem up.s aos outros, esta só já não era 
pouca. 

Pra;::a a Deos dar-me a graça de conservar tudo em bom 
estado até cl)egarem. as providsncias dos ditos Srs.,_ e per-
mittir-me poder mostr-ar a todos os nossos Hevd. 5 Parlres o 
quanto de coração desejo vêr florescente a nossa Ordérn 
para o que estou resolvido a não poupar nem a minha 
vida. 

Dae-me a honra de dizer a elles isto mesmo. 
Confesso-me ser 

Heverendo Padre 
o mais humilde de vossos servos 

. Luiz de Pezieu . 
Maranhão, no Forte de · S. Luiz 2 de Julho de 1613 . 

.. 



453 

C.o'\l\o. 1\o. co."t\o. 1\o \!,'\'. o.~ ht"-~·u. 1\\'1'\~\0.t\ l\O ~~"'"-· i'o.óY~ G\o.'l.\.0.\o 
ó.~ À. 'u\1~'\'\i\.\.~, \\o. Ü'I'Õ.~\\\ \\.os \'n,o.'\'~S C.l\\)\\t.\\\\Ü\0>. ó.o. 

\''1'0'\'\\'1\t\o. Ó.~ \'M\:t. 

Jteo Pad1·e.-Eu vos desejo todos os consolos na contL 
nuação de vosso negocio por lá. 

Estou certo que sereis informado pelos nossos Padres, de 
pois que d'aqui partistes, elo nosso estado actual e das es-
peranças no fnturn, e em tudo observareis o cuidado que 
tem o Senhor tanto do nosso pequeno rebanho, bom, paci-
fico, e inle lligente, como no desejo de inspirar estes povos 
t~o barbaros a in:;truirem-se quando aqui chegardes com 
grande numero de Pa1lres. 

Esta é tambem a part.icular vont~de dos principaes Pagés 
de Commã e Tapuytapem. 

O que actualmente pOLlem _fazer os Padres é nutril-os na es-
perança, e fazel -os conhecer a grandeza e bondade ele Deos, 
o beneficio de serem chl'istãos, a necessidade ela instru.cção ' 
para serem baptisados, de darem este sacramento a seos fi-
lhos, e aos que, homens e mulheres, pedem-no em artigo 
d~ morte, e aos moribundos ardendo em taes desejos. 

São poucos Padres para tanto trabalho. 
O padre I v o não pode abandonar o Fo1·te, hoje mais do. 

que nunca, pois ahi se recolheram todos os Francezes de-
pois da partida do ~.r. de la Ravardiere. 

Préga nos domingos c dias de festas, depois que reco-
• brou sua saude, eom grande satisfação nossa. 

O padre Arsenio trabalha o que pode em Juniparan e 
suas vísinhanças, já aprendeo a língua indígena, e para sa-
tisfazer pedidos vae a Tap·uytctpom contentar aquellas gen-
tes, e animar os novos christãos. São os nossos melhores 
amigos, _e que mais nos hão ajudado com farinhas, bons 
discursos entre os seus para nos dar mais forç_a, e pPr isso 
,bem merecem tal gratificação. 



454 

Só por i:;so avaliareis a occu[iação doa ditos Padres. El-
Jes vos informarão do desejo dos Tabaia1·es de se fazerem 
christãos, e de uma gran.de nação moradora no Pinaré, que 
tem igual vontade. 

A salvação de tantas almas enriquece o nome franeez com 
despojos muito lindos, assim não srjam elles clespresados! 

Permitta Deos que Suas Magestadcs protejam o zelo de 
vossa Ordem para tão santa obra com liberalidade, pois sem 
ella nada se fará, como bem podeis prevêr sem estender-me - . rnàis. 

Descançamos e esperamos muito no conhecimento, que 
tendes do que neces~ita este lugar, quer no temporal, quer 
no espiritual, da vossa dedicação ·á tão justa causa, que jul-
gamo~ já ganha por estar em vossas màJS e na do Sm. de 
Rasilly. 

Muitas vezes comparo os vossos e os nossos trabalbos, e 
vejo que a fadiga de edificar com madeira e barro não é 
tão pesaúa. e penosa, como os cuidados de espírito, que 
tendrs. 

Temos nós a vantagem de soff't·er só no corpo. . 
Depoi~ da vossa partida tem l1a vi do boa união entre os 

Padres, o Sr. de la Ravardiere e nós outt;os: vivemos todos 
tranquiUos e quasi com. a mesma vontade, e por isso damos 
louvores ao dito Sr., pois si os Padres se tem exforçado em 
respeital-o e honral-0, elle tem de sua parte corrcsponJido 
com igual atlenção. 

Todos tem imitado o sfu procedimento, desde o g1·ande 
até o·_ pequeno, não se furtando ao trabalho necessario, e 
nem a continuar o serviço principiado, e tão bons desejos 
são dignos de futur·as recompensas, e eu assim o creio, e 
cbmmigo muitos de boa fé. 

Assim passamos o tempo e tão rapidamente, que quando 
chega o fim do mez julgamos ainda estar no principio. 

I> 
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Os Snrs. que desejam ir para o Amazonas não o julgam 
tão rapido. 

Estamos em vespera de libertai-os, e eu de prender-me, 
e julgar-me-hei feliz de dar conta da commissão, de que me 
incumbiram estes Srs. 

Podem ao mesmo tempo ficar certos que empregúei para 
isso todos os meos cuidados, fadigas, vida, e tudo quanto 
puder, em Deos espero auxilio e inspiração do que devo 
fazer. 

Creem muitos, apezar d'eu as:Jeverar o contrario, que não 
volta reis mais. • 
. Vossos Rvds. Padres devem a Dcos, a nós, e ás suas cons-

ciencias o vosso regresso, e vós á estes pobres Indios, a 
quem já principiastes a dar tão grande thesoum, e a toda 
a n·ossa gente, que muito vos estima, cumprindo assim as 
promessa3, que me fizestes de obedecer' a\ls vossos Supe-
riorrs. 

Tudo isto me faz cl'er., que só a morte nos pi'ivará de re-
gressardes bem disposto e . preparado . par;t destruir todo o 
poder de Je?·opary, que por certo não terá forças para re-
sistít· á tão bella Hierarchia dq Igr~ja, qual srja um bom esc 
quadrão de nossos Padres e uma administração de bellas 
leis . 

Estimo que se realise este meu presentimento, pois tudo 
aqui está preparado para receber taes bendicios. 

Disse uma palavra ao Sr. de Rasilly, relativa a precipi-
tação do seu embarque antes de soccorrer-nos, e disse-lhe 
que mais valia demorai-o por alguns meze:3, si prêciso fo~se, 
do que deixar de fazer o que julgasse util em auxilio desta 
Colouia. 

Estou cerLo.l que o Sr. Gavalheiro vos escrt~ ~'Nà mais lar-
gamente a este respeito; e crêde que elle tem fdt r} tanto 
quanto nós outros fazemos quando é necessario tniLalhar a 

" 
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kaços, ou para melhor dizer, si Lotlos tivessem, como elle, 
trabalhado, mais adiantado estaria o nosso trorte. 

Tivemos e ainda temos alguns enfermos, porem de moles-
Lias passageira&. 

Si eu não soubesse, que tudo se vos informa do que por 
aqui passa, eu vos contaria o que por cá tem apparecido de-
pois da vostia partida. 

Desta vez somente escrevo ao Reverendo Padre Al"chan-
gelo, á võs, e ao Sr. de Rasilly. 

Recommendo-rne a vossas boas orações, e eu guardarei 
inviolavelmente ~ nome e a honra de ser de 

Meo Padre 
Vosso humillissimo servo 

úâz de Pe::.ie'Lb. 
Maranhão, no Forte de S. Luiz, 2 de julho de ~ 613 . 

• 
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ADVERTENCIA . 

• \ 

É bem pro vavel, que tenham escapado muitos erros , embora 
o cuidado que tivemos eu e nm amigo, na te,·isão das provas 
typograpbicas . 

Em vez de uma=eT'·rata=que niuguem ~onsultaria, preferi 
. pedir aos ~eos leitores, que fossem <:!o rrigindo os erros á propor-
ção da leitura , e desculpando essas faltas, qtw são de todos os 
tempos e de todas as t.ypographias, de todos os auctores, e de 
todos os rev1sorcs . • 

O TflAIJUCTOR .. 

60 
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