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No Brasil, desde os tempos coloniais que capuchinhos europeus trabalharam em prol da expansão da
cristandade, por meio das missões aldeamentos e “Santas Missões”. Na missão realizada na cidade
de Laranjeiras, por Frei Paulo Antonio de Casanova, cujo desfecho se deu nas terras do Engenho
Pindoba, em 17 de novembro de 1887, chamou atenção do grupo de protestantes daquela cidade a
queima de Bíblias. Por esta razão, objetivamos compreender a representatividade desta prática na
conjuntura da transição Império/República, quando entre outras tensões, esta cidade vivenciava
conflitos religiosos devido a inserção do presbiterianismo. O cruzamento das versões apresentadas
nos jornais com memórias e bibliografias pertinentes serviram de base para pensarmos a questão da
queima de bíblias à luz das reflexões, teórico-metodológicas, apresentadas por Michel de Certeau,
Roger Chartier e Carlo Ginsburg.
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Jesuítas, Carmelitas, Franciscanos estão entre as ordens religiosas que mais se destacaram na
expansão da cristandade para os domínios além-mar de Portugal. Entretanto, não podemos deixar de
destacar a relevância dos Capuchinhos nesse processo, tendo em vista a significativa participação
destes missionários no Brasil. Primeiro, os capuchinhos franceses atuaram nas missões aldeamentos
e depois com maior destaque os capuchinhos italianos passaram a atuar nas chamadas “Santas
Missões”. Nessa fase, os jesuítas haviam sido expulsos do Brasil e as outras ordens entravam em
decadência devido as ações do marquês de Pombal.[i]

Entretanto, mesmo que assim como as outras ordens os capuchinhos tenham enfrentado certas
dificuldades para se estabelecer no Brasil. Os capuchinhos vindos da Itália passaram a atuar em
várias partes do Brasil durante o oitocentos. No caso de Sergipe, por conta da pertença eclesiástica a
Arquidiocese da Bahia,[ii] os capuchinhos italianos que passaram a missionar nos mais variadas
espaços desta Província estavam vinculados ao Hospício Nossa Senhora da Piedade dos Frades
Menores Capuchinhos, com sede em Salvador, na Bahia.

Muitos nomes dos missionários capuchinhos são velhos conhecidos em Sergipe: Apolônio de Todi,
Cândido de Tággia, Paulo Antônio de Casanova, João Evangelista de Montemarciano, entre outros.
É válido destacar que, cada um deles enfrentou problemas específicos a depender das vicissitudes de
seu tempo. Razão pela qual, a atuação deste último, nos levou a desenvolver uma pesquisa que
resultou na dissertação de mestrado defendida pela Universidade Federal da Bahia[iii]. Na ocasião
identificamos que havia interesse deste capuchinho em “derrotar os protestantes” conforme o mesmo
fez questão de registrar em seu caderno de memórias. Entretanto, por fugir dos objetivos daquele
trabalho, passamos a desenvolver uma pesquisa de doutoramento em História, pela Universidade
Federal do Estado do Rio de Janeiro (UNIRIO) com o objetivo de compreender o papel dos
capuchinhos na Província/Estado de Sergipe na conjuntura de transição Império/República, quando
os protestantes da denominação presbiteriana passaram a organizar a sua primeira igreja na Província
de Sergipe, em 28 de dezembro de 1884.

Como parte desta pesquisa que venho desenvolvendo para a tese, delimitamos nesta comunicação
investigar traços da trajetória de Frei Paulo Antônio de Casanova na Província de Sergipe com foco
para a sua atuação em Laranjeiras, em especial, numa missão cujo desfecho se deu nas terras do
Engenho Pindoba, em 17 de novembro de 1887. Na ocasião, além do ritual comum a este tipo de
evento religioso, nos chamou a atenção a queima de Bíblias. Razão pela qual objetiva-se
compreender a representatividade desta prática na conjuntura da transição Império/República,
quando entre outras tensões, a cidade de Laranjeiras vivenciava os conflitos religiosos por razão da
inserção do protestantismo. Para tanto, utilizamos de fontes diversas, em especial jornais, que
entrecruzadas com memórias e bibliografia pertinentes nos levaram a refletir a respeito desta questão
a luz de teóricos como Michel de Certeau e Roger Chartier. Da mesma forma que a metodologia dos
indícios a partir dos trabalhos de Carlo Ginsburg nos ajudaram a identificar pistas relevantes para
compreender a queima de bíblias pelos capuchinhos.

Entretanto, antes de passar a análise desta prática, passaremos a apontar alguns aspectos da trajetória
de Frei Paulo Antônio de Casanova com ênfase a identificar a representatividade deste para parte da
população das muitas vilas e cidades desta Província que serviram de palco para as suas missões
itinerantes.

Na Igreja Matriz de São Paulo, localizada no município sergipano de Frei Paulo encontra-se os restos
mortais de Frei Paulo Antônio de Casanova, desde 2015, quando estes foram transladados da Igreja
da Piedade, em Salvador. De forma simbólica o capuchinho retornou aquela comunidade que o
acolheu em missa festiva.[iv] Pelo antropônimo deste município percebe-se que a relação com o
religioso é remota.

Desde a segunda metade do oitocentos que a população da Província de Sergipe pôde participar das
missões de Frei Paulo Antônio de Casanova, que segundo Regni, “levou ao apogeu o prestígio dos
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capuchinhos nas terras sergipanas”.[v] Mesmo não concordando com o discurso apologético deste
autor capuchinho é necessário ressaltar que esta passagem de seu texto e a simbologia da
transladação dos restos mortais deste capuchinho somado, sobretudo, ao fato dele ter participado da
queima de bíblias protestante nos levou a investigar a sua trajetória por considera-la relevante para
pensar a complexidade que as missões itinerantes estavam imersas naquele período de transição do
Império/República: marcado pelas mudanças nas relações de trabalho com a defesa pelo
abolicionismo, pelo desenvolvimento das ideias cientificistas na imprensa sergipana, pelo apogeu do
algodão nas matas de Itabaiana e pela institucionalização do presbiterianismo nesta Província.

De uma das embarcações que partiu do porto de Lisboa no ano de 1844 a transportar pessoas e
mercadorias para abastecer as colônias lusitanas desembarcava no Brasil mais um dos filhos de São
Francisco de Assis. Era o capuchinho Paulo Antônio de Casanova. Época que embora marcada pelas
“pretensões regalistas, o Governo contava muito com a obra dos capuchinhos para a pacificação e
civilização dos índios”.[vi]

Na ocasião, este capuchinho fora designado para atuar com os indígenas na Província do Espírito
Santo que fazia parte do Bispado de São Sebastião do Rio de Janeiro. Mas, acabou assumindo a
função de Vigário Encomendado da Paróquia da vila de Itapemirim daquela mesma Província. Era
uma das áreas mais povoadas e movimentadas devido a importância do porto.[vii] É perceptível que
o envio dos capuchinhos àquela Vila interessava as autoridades políticas que desejavam “civilizar os
índios” e propiciar o desenvolvimento econômico da região.

Na vila de Itapemirim, Frei Paulo passou a exercer seu apostolado ao ar livre nas proximidades da
“capelinha” da localidade no ano de 1844. No entanto, não se limitou às obrigações paroquiais. A
pedido do Presidente da Província ocupou-se do centro indígena Imperial Afonsino e percorreu
muitos povoados a realizar missões que levavam as pessoas a trabalhar na realização de obras
relevantes para o desenvolvimento da região. Participou da construção da Igreja que impressionou o
Presidente da Província, Sebastião Machado Nunes, que em visita a Vila de Itapemirim no ano de
1855, relatou: [viii]

O novo templo, que tem de servir de matriz nesta villa, acha-se quasi
acabado, havendo mui poderosamente concorrido para isto o Rev. frei Paulo
Antonio, vigário encommendado desta freguesia, o qual, cheio de um zelo
ardente pela igreja de que he digno ministro, se propôz a dotar a Villa de
Itapemirim de um templo magnifico, o que conseguiu depois de nove annos
de incessantes trabalhos. Foi esta obra construída, como sabeis, em sua
maxima parte, por meio de contribuições dos fiéis, agenciadas por aquele
sacerdote, entrando elle mesmo no numero dos maiores contribuintes.[ix]

O Presidente daquela Província se mostrava impressionado com o desempenho do frade capuchinho
frente às obras da Igreja da Vila de Itapemirim. Esta visita coincidiu com a transferência do
missionário para Vice Prefeitura dos Capuchinhos de Sergipe, que ficava localizada em São
Cristóvão. Vale ressaltar que nesta ocasião Sergipe passava pela efervescência política em
decorrência da transferência da capital para Aracaju. Vivia uma fase conturbada em que as disputas
políticas, econômicas e administrativas se somavam às mortes em consequência das epidemias que
assolavam a Província, das quais o capuchinho Cândido de Tággia se dedicou a cuidar dos doentes
em Laranjeiras. Mortes que preocupavam os senhores de engenho por conta da dificuldade de
mão-de-obra necessária para a manutenção da produção do açúcar que passou a atingir seu auge a
partir da década de 1850.

Do ponto de vista econômico o florescimento da cana nas zonas dos cursos fluviais possibilitou uma
significativa produção de açúcar em Sergipe oitocentista. As principais áreas canavieiras da
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Província foram delimitadas em quatros regiões a começar pelo sul da Província. Primeiro, o
“cinturão litorâneo e sublitorâneo” que abrangia as margens do rio Real – vila de Santa Luzia e a
povoação de Estância com solos férteis para o cultivo da cana.[x] No entanto, as áreas com potencial
de desenvolvimento que as autoridades estavam a vislumbrar não se limitavam ao solo de massapê.
A cultura do algodão nas matas de Itabaiana também despertava os interesses de lavradores que
desejavam aproveitar o produto para a exportação internacional. É interessante notar que a economia
não girava somente em torno da monocultura da cana. Tratava-se de uma sociedade muito mais
complexa a começar pela diversidade de sujeitos que residiam e outros que transitavam pela
Província, a exemplo dos capuchinhos italianos, portadores de uma cultura europeia.

Percebemos que na primeira metade do século XIX, assim como Sonia Maria Demoner destacou,
havia interesses das autoridades capixabas em civilizar os indígenas. As autoridades sergipanas
acompanhavam as políticas imperiais neste sentido. Beatriz Góis Dantas destacou que os territórios
indígenas foram divididos em sesmarias e com o passar dos séculos foram sendo ocupados pelas
plantações e currais de gado dos colonizadores. Os jesuítas começaram com as missões ambulantes
que deram lugar as missões aldeamentos que se expandiam à medida que a colonização avançava.
Ressaltou ainda que, no primeiro quartel do oitocentos, ainda havia índios dispersos em Sergipe,
embora a maioria deles estivesse concentrado nos aldeamentos. Logo após a Lei de terras de 1850, as
autoridades sergipanas passaram a negar a existência de índios sob o argumento de que os habitantes
das aldeias eram misturados e mestiços. [xi]

A inexistência de índios de que tratavam as autoridades sergipanas em seus relatórios da década de
1850 parece infundada. A grande extensão das matas de Itabaiana, que neste período estava sendo
desbravada pelos criadores de gado e lavradores de algodão para além das imediações da Vila, nos
faz conjecturar que havia naquelas matas virgens índios a viver sem o contato direto com o homem
branco quando Frei Paulo Antônio de Casanova passou a missionar naquela região. Na segunda
metade do XIX, época de atuação de Frei Paulo Antônio de Casanova, entre outros capuchinhos que
aqui missionaram, surgiram vários povoados e vilas nas matas de Itabaiana. Destes, muitos locais
tornaram-se, nas primeiras décadas do século XIX, distritos de paz e, em seguida, conquistaram
autonomia, desmembrando-se de Itabaiana. O desenvolvimento de Saco do Ribeiro (atual município
de Ribeirópolis) está imerso nesta conjuntura da cultura do algodão e da passagem de capuchinhos
com as missões.[xii]

Pelas memórias de D. Marcos Antonio de Souza, em 1808, a Vila de Itabaiana era uma região “quase
deserta e seu termo se contam novecentos e noventa e nove habitantes, entrando pessoas de todas as
classes. Estes são os mais pobres de toda a Comarca e apesar de haver quatorze engenhos de açúcar
[...]”.[xiii] Seus habitantes criavam pouco gado, plantavam mandioca e legumes. As mulheres eram
fiadoras de algodão e seus maridos comercializavam panos de algodão nas feiras dos sertões. Desse
modo, havia lugares remotos “cobertos de espessas matas, que sendo cultivadas podem produzir
muitos gêneros de lavoura como fumo e algodão, artigos de grande proveito”.[xiv]

As pistas deixadas por este eclesiástico são importantes para compreender que na segunda metade do
século XIX, movida pelo auge da exportação do algodão, a Vila de Itabaiana passava a ser
compreendida como um espaço de potencial desenvolvimento para Sergipe. De acordo com Maria
Nele dos Santos, o algodão desde o século XVI era uma planta nativa usada pelos indígenas para a
sua alimentação, cura de enfermidades, confecção de artefatos de caça e pesca. Mas, sua maior
utilização se dava como moeda de troca com os franceses que aportavam na região. No século XVIII,
o cultivo modesto da cultura algodoeira para consumo interno se dava na região da Cotinguiba e, em
algumas, áreas do São Francisco. Na segunda metade do século XIX, a referida cultura passou a ser
exportada para os mercados internacionais. Para tanto, era preciso derrubar as matas a golpes de
machados e foices, preparar a terra à base de enxadas e fazer uso de mão-de-obra escrava associada
aos trabalhadores livres. No entanto, para a produção do algodão em alta escala era necessário o
beneficiamento – descaroçar, limpar, prensar e ensacar – o que exigia mudanças de atitudes na
maneira rudimentar que estavam acostumados a fiar, bem como investimentos em máquinas
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exportadas para a modernização desta cultura para concorrer no mercado internacional.[xv]

Desse modo, a experiência prévia do capuchinho Frei Paulo Antônio de Casanova com os índios da
Província do Espírito Santo, deve ter facilitado a sua atuação em Sergipe, principalmente, nas
diversas povoações das matas de Itabaiana onde suas ações contribuíram para amenizar os conflitos
entre lavradores e criadores bastante acirrados. Nesse sentido, a pedagogia do medo e a teatralização
das suas prédicas nas missões que também se utilizava das práticas penitenciais foram ações
relevantes para a pacificação das povoações que enfrentavam a violência dos capangas dos grandes
proprietários de terras.

A trajetória do capuchinho Casanova a frente do Hospício de São Cristóvão e a missionar pelas
matas de Itabaiana no período entre os anos de 1855 e 1870 coincidiu com o auge da expansão
algodoeira na região. O capuchinho genovês era natural de uma das regiões mais desenvolvidas da
Europa, em termos de especialização do trabalho e das técnicas de fabricação do açúcar e de outras
manufaturas. Sua formação estava voltada para a racionalização a medida que a regra da Ordem
sinalizava para a necessidade de especialização do trabalho. Nesse sentido, a trajetória de Frei Paulo
é instigante para pensarmos que a sua atuação deve ter contribuído não somente para transformar o
núcleo urbano mais populoso no entorno da construção das capelas e igrejas como, no caso da aldeia
Chã de Genipapo que depois passou a ser município desmembrado de Itabaiana, atual Frei Paulo.
Mais também que sua formação europeia na condição de especialista e conhecedor de técnicas
avançadas, teria impulsionado aos agricultores investir em tecnologia com a compra das máquinas de
descaroçadores de algodão, tão relevantes para acelerar a produção e competir no mercado
internacional.

No entanto, a complexidade da sociedade oitocentista a qual estava imerso o capuchinho Frei Paulo
Antônio de Casanova, aumentava consideravelmente na nova conjuntura do Império que vivenciava,
a partir da década de 1870, em especial, o avanço do liberalismo e a crise da mão-de-obra escrava.
Fatores estes que vão influenciar na política religiosa do Estado. Foi nessa conjuntura de tensões que
passaram a visitar Sergipe, alguns vendedores de bíblias e literatura religiosa de cunho protestante.
Desde a década de 1860, que se observa alguns conflitos nesta Província por conta da venda de
bíblias conforme pode ser observado nas memórias de Pedro Machado e nos trabalhos de Ester
Nascimento quando tratou da Escola Americana.

Em 1870, passados cerca de quinze anos na Província de Sergipe, Frei Paulo retornou para o
Convento da Piedade em Salvador. Embora, não tenha deixado de realizar missões em Sergipe.
Exemplo disso, é que em 1887, fora convidado pelas autoridades desta Província a realizar uma
missão na cidade de Laranjeiras. Frei Paulo Antônio de Casa Nova o apaziguador das disputas entre
lavradores e criadores, nativos e colonizadores deveria agora pacificar a população desta cidade que
vivenciava disputas no âmbito da fé devido à presença de um “pequeno grupo” de protestantes.

Vale ressaltar que as missões possuem uma diversidade de denominações atribuídas por religiosos e
pesquisadores desde a sua expansão pela Europa: ambulantes, populares, itinerantes e até mesmo
“santa missão”. Este evento religioso fora desenvolvido na Europa e no restante dos continentes com
uma diversidade de religiosos, que embora com determinadas especificidades, seguiram a partir da
normatização do Concílio de Trento algumas determinações as quais as os missionários costumavam
por em prática. Cada ordem religiosa, além de seguir as determinações tridentinas, possuía as suas
normas internas. Desse modo, as práticas e prédicas de cada capuchinho deveriam estar de acordo
com a sua formação nos institutos europeus e no modelo das missões que a Igreja havia
racionalizado. Em cada localidade sergipana, as missões itinerantes seguiam um padrão que atendia a
normatização eclesiástica a qual a ordem estava a representar.

Em linhas gerais podemos sintetizar que para ocorrer uma missão o pároco da região pedia a
autorização aos superiores da ordem para que estes enviassem um ou dois capuchinhos para realizar
a missão. Em seguida, a comunidade sob a direção do pároco começava os preparativos para receber
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os religiosos. Anunciava-se o convite para o evento religioso pelos jornais e a notícia se espalhava de
boca em boca para as cidades, vilas e povoados circunvizinhos. A chegada dos missionários
representava uma festa para a comunidade de católicos que os aguardava com suas casas na vila e
nos engenhos mais próximos repletos de visitantes. Muitos vinham de vilas distantes para participar
das missões.

Nos dias da missão havia um ritual a seguir. Sermões, confissões, batizados, casamentos, e a
realização dos trabalhos comunitários para construção e consertos das capelas, igrejas, estradas,
tanques, cemitérios. O encerramento se dava com o ato da procissão de penitência que culminava
com o sermão da despedida, uma “grande fogueira” acesa com o objetivo de queimar objetos
profanos. Por fim, se dava o levantamento do cruzeiro. Local que demarcaria o espaço sagrado, onde
na maioria das vezes se construiria uma capela.

De certo modo esta é a descrição que religiosos, memorialistas, literatos, matérias jornalísticas e
fontes oficias dos capuchinhos nos apontaram como caracterização para se compreender uma missão.
No entanto, as mesmas fontes nos deixam pistas de que mesmo seguindo um ritual as missões eram
dinâmicas, complexas e motivadas para atender as necessidades locais. A missão capuchinha que
estamos a analisar parece ser um exemplo da complexidade de uma missão, que embora tenha que
seguir um ritual preestabelecido, é dinâmica a medida que atualiza as suas práticas para dar conta de
atender os problemas locais do ponto de vista dos católicos, grupo aos quais os capuchinhos se
identificavam por serem integrantes de uma Ordem que estava a desempenhar um papel social
conforme as exigências da Igreja de Roma.

Passemos a analisar a missão realizada na cidade de Laranjeiras, a começar pelo final, quando se deu
o encerramento da mesma nas terras do Engenho Pindoba. Numa quinta-feira, 17 de novembro de
1887, a população que professava o credo católico nesta cidade e seus visitantes, homens, mulheres e
crianças separados em filas formavam uma multidão a seguir autoridades político-administrativas,
sacerdotes e frades de barbas longas que trajavam hábitos amarronzados. Em procissão, cantavam
piedosamente e rezavam pedindo o perdão dos pecados. Nas mãos levavam rosários, crucifixos,
velas, imagens de santos, livros, jornais, folhetos de cunho religioso e muitas bíblias. À frente
penitentes carregavam uma pesada Cruz, enquanto outros tocavam as matracas. Lentamente as
pessoas deixavam o centro da cidade em direção ao outeiro da Gata ou Redondo como também era
cognominado o local escolhido, previamente, para ser edificado o Cruzeiro. A procissão penitencial
marcava o encerramento da missão que havia sido iniciada no dia quatro de novembro pelos frades
capuchinhos Frei Paulo Antônio de Casanova e seu companheiro Frei Paulino de Fognano.[xvi]

Do outeiro se tinha uma visão privilegiada de toda a cidade de Laranjeiras e podia-se observar a
geografia dos engenhos que ficavam a sua volta. A Cruz edificada no alto passaria a demarcar aquele
espaço em meio ao canavial pertencente ao Engenho Pindoba que daria lugar a uma Capela dedicada
a Bom Jesus dos Navegantes.[xvii] O sermão de encerramento ficou a cargo do capuchinho Paulino
de Fognano. Entretanto, não fora o único a fazer uso da oratória para a multidão que participava
daquele evento religioso. Na ocasião o Presidente da Província, Dr. Manoel de Araújo Góes também
proferiu um discurso de “fé e de patriotismo entre vivas e aclamações” da multidão que passou a
cantar o Hino Nacional executado ao som da Banda de Música da Polícia.

A população da cidade de Laranjeiras, localizada numa área geográfica marcada pela presença dos
engenhos, estava acostumada com as chamas provenientes da etapa da queima da cana, praxe nessa
cultura, em determinada época do ano. Do mesmo modo, que estavam acostumados com as fogueiras
dos capuchinhos no desfecho de uma missão. Entretanto, naquela quinta-feira, as chamas que subiam
daquele monte escolhido previamente para aquele fim pareciam ser mais altas que antes. Além dos
objetos profanos foram lançados na fogueira capuchinha: bíblias, jornais, folhetos que tornavam
ainda mais acesa as chamas daquele fogaréu que aquecia a todos os participantes da missão. É bem
provável, que enquanto as chamas daquela fogueira transformavam em cinzas a literatura reprovada
pelos capuchinhos, os mesmos aproveitassem a ocasião para amedrontar os ouvintes ao comparar
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aquele fogaréu com as chamas que as almas poderiam enfrentar no fogo do inferno.

De acordo com Hugo Fragoso, os capuchinhos costumavam no encerramento das missões acender
uma “grande fogueira” para destruir uma variedade de objetos considerados por eles como de
procedência profana e pecaminosa que faziam parte dos costumes da população visitada.

[...] os missionários procuravam afastar do tempo sagrado das Santas Missões
todas as diversões profanas: os bailes, as danças, os jogos etc. Fazia parte do
ritual de uma Santa Missão a queima, numa grande fogueira, dos símbolos e
objetos de vaidade e de diversões, que poderiam arruinar a vida das famílias:
as violas, as rabecas, os violões, os baralhos, as bonecas, os vestidos
‘imorais’...[xviii]

A fogueira capuchinha fazia parte do ritual da missão, o que não a torna extraordinária, tendo em
vista que as pessoas estavam acostumadas a lançar ao fogo determinados objetos considerados pelos
frades como prejudiciais para aqueles que estavam dispostos a continuar a seguir os preceitos
católicos como determinava as normas eclesiásticas vigentes. Durante a realização da missão os
capuchinhos mostravam a população que determinados costumes como jogar baralho, por exemplo,
eram práticas pecaminosas que deveriam ser banidas daquela família. Esta atitude capuchinha estava
dentro de uma ótica da reforma dos costumes que os arcebispos da Bahia desejavam implantar nas
suas freguesias. Por tanto, era comum queimar objetos tidos pecaminosos.

Entretanto, a meu ver, o evento de Laranjeiras torna-se extraordinário não pela atitude de acender a
“grande fogueira”, mas pelos objetos que seriam destruídos nesta. Desde a chegada dos capuchinhos
no porto de Laranjeiras, no dia 30 de outubro, que a comunidade fora convocada para queimar
qualquer literatura religiosa que fosse de encontro com os dogmas do Catolicismo. Somados as
bíblias foram lançadas as chamas também jornais, folhetos e livrinhos religiosos que a população
possuía nas suas casas antes da chegada dos capuchinhos. A cada prédica capuchinha eram jogadas
ao fogo bíblias e mais bíblias que faziam as chamas aumentar. É possível, que a geografia do lugar,
previamente escolhido, tenha contribuído para que moradores daquela cidade e seus arredores não
participantes daquele evento pudessem observar as chamas daquela fogueira alimentada pelas
Escrituras Sagradas.

O que teria motivado uma comunidade de maioria católica, sob a liderança dos capuchinhos, de
autoridades eclesiásticas, administrativas e políticas preparar uma população para queimar bíblias? A
Bíblia era e continua a ser o livro sagrado para os cristãos. Nesse sentido, torna-se contraditório,
estranho ao menos, que os capuchinhos como os mensageiros pacificadores designados pela Igreja
Católica para expandir a Cristandade para católicos e pagãos nas mais longínquas terras estivessem a
incentivar a queima de bíblias. Resta-nos investigar a representatividade das bíblias em questão na
tentativa de compreender tal prática.

O vigário de Laranjeiras, Philadelpho Jonathas de Oliveira ao mencionar a presença dos frades
capuchinhos nesta missão destacou que diante de “uma imensa multidão foram queimados livros,
escritos e Bíblias protestantes, como manifestação de fé e protesto pela invasão da nova seita
presbiteriana. As colunas de fogo que subiam aos céus simbolizavam a fé ardente de um povo”.[xix]
Nas três linhas registradas pelo vigário aparecem palavras que apontam alguns das razões que teriam
motivado o “povo católico” da cidade de Laranjeiras a queimar suas bíblias. Primeiro, uma
constatação relevante é que na versão dada pelo vigário tratava-se de “livros, escritos e Bíblias
protestantes”. Uma segunda informação que nos chamou atenção é que na percepção deste
eclesiástico a cidade de Laranjeiras havia sido “invadida” por uma “nova seita presbiteriana”.

Nesse sentido, a versão do representante católico, vigário de Laranjeiras, corrobora a denúncia feita
pelo negociante Manoel Antonio dos Santos David, em carta publicada no jornal local, O
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Larangeirense, de novembro de 1887. “Ha mezes que n’esta cidade se prepara e agencia-se a vinda
de dois capuchinhos para pregar uma missão com o fim de acabar com os protestantes existentes
n’esta mesma cidade; chegou o dia!”.[xx] Fala que aponta os interesses previamente definidos em
trazer aqueles missionários para missionar em Laranjeiras.

Manoel Antônio dos Santos David foi um dos primeiros conversos do protestantismo em Sergipe a
ser batizado com toda a família, em 28 de dezembro de 1884, na cerimônia que oficializou o
Presbiterianismo na cidade de Laranjeiras. Na ocasião cedeu o espaço do seu lar para servir de
templo presbiteriano.[xxi] Na denúncia feita por este converso chegou a se autodenominar integrante
do “pequeno rebanho de cristãos” daquela cidade. Esta denúncia revela que havia um conflito
religioso entre católicos e protestantes na cidade palco da missão em questão. Motivo pelo qual, pela
versão apresentada por David na imprensa a missão havia sido organizada para “acabar com os
protestantes” daquela cidade. Sua carta, além de denunciar a perseguição religiosa que o pequeno
grupo de famílias protestantes vinha sofrendo, é reveladora de detalhes de como se deu a chegada
dos capuchinhos e do propósito dos católicos para aquela missão.

Era 30 de outubro quando seu deu a “entrada triunfante” daqueles religiosos capuchinhos, descreveu
David no jornal: “Mil e tantas pessoas foram buscal-os na capital e aqui chegaram ás 5 horas da
tarde, no cães onde três ou quatro mil pessoas os esperavam com beijos, musica, foguetes, rezas e
assim foram levados em procissão até á matriz”.[xxii] Esta descrição do representante protestante
coincide com a narrativa dos católicos a respeito da popularidade que os capuchinhos tinham naquela
Província. Estariam os capuchinhos a apaziguar o povo rebelado da cidade de Laranjeiras? A queima
de bíblias era uma maneira pacificadora de resolver o conflito entre católicos e protestantes que na
percepção do vigário Oliveira vivenciavam uma “guerra religiosa”?

A chegada dos capuchinhos, velhos conhecidos da região, a exemplo de Frei Paulo Antonio de Casa
Nova levou aos protestantes, antes mesmo da queima de bíblias acontecer, a se posicionarem
contrários às ações destes missionários. Nas páginas daquele periódico se expressava Manoel David
como representante de um grupo religioso que se sentia ameaçado pelos religiosos capuchinhos.

Dias depois (4 de Novembro) principiaram a santa devoção em que, segundo
testemunho de cavalheiros insuspeitos, só se trata de amaldiçoar os
protestantes e atirar-lhes epithetos injuriosos e injustos, abusando da lei do
paiz. O fanatismo popular alfa todo o dia a olhos vistos e o desejo de sangue
manifesta-se pelos ângulos da cidade.[xxiii]

Pelas palavras de Manoel David, a “Santa Missão” dos capuchinhos, recebidos com festa pela
multidão de católicos da cidade de Laranjeiras, representava uma ameaça para o pequeno grupo de
protestantes que expressava uma fé diferente dos católicos daquela sociedade açucareira marcada
pelos oragos, casa de santos, capelas e igrejas que repletas de imagens impregnavam o cotidiano
daquela gente em todos os aspectos da vida e da morte.

Na versão apresentada por David havia “o desejo de sangue” dos católicos para com o “grupo de
protestantes” que se sentia ameaçado diante das ações dos capuchinhos, por isso, estava a
denunciá-los na esfera judicial e na imprensa. Desse modo, para aquela população de presbiterianos
de Laranjeiras a missão capuchinha não era considerada “santa” como os católicos a compreendiam.
Nas palavras de David percebe-se que havia um clima de medo proveniente das ações dos
capuchinhos: “a afflicção de minha família e a de outros, pelo trato de seus visinhos, fizeram-me
pensar o que devia fazer”. [xxiv]

Além da carta de Manoel Antonio dos Santos David, o jornal transcreveu a petição que um grupo de
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protestantes havia denunciado os capuchinhos como incitadores de uma revolta. Diferente da matéria
do jornal que consta a assinatura somente de Manoel David, a petição tivera uma representação
maior. Nesta, seis nomes masculinos dirigiram a denúncia para a justiça. Podemos considerar que no
final de 1887, Manoel Antonio dos Santos David, Antonio Manoel da Paixão, José Martins de
Freitas, Manoel Nunes da Motta, David Antonio dos Santos, Ignacio de Oliveira Ribeiro são os
representantes das famílias protestantes que frequentavam a primeira Igreja Presbiteriana,
institucionalizada em Sergipe desde 28 de dezembro de 1884.

Naqueles dias de missão a igreja presbiteriana de Laranjeiras estava prestes a completar três anos de
sua organização. Pela quantidade de peticionários apreende-se que se tratava de um pequeno grupo
de protestantes. Entretanto, estes reagiram as ações dos capuchinhos quando encaminharam uma
petição a justiça denunciando os capuchinhos por considerar que suas ações poderiam:

produzir graves desarranjos, serios desastres á ordem, á tranquilidade e á
segurança publica. Como sabe v.exc. existe n’sta cidade uma egreja
evangelica a que pertencem os peticionarios, assim como que se acham aqui
pregando as doutrinas catholico-romanas dois capuchinhos italianos, cujas
predicas ouve quase todo o povo d’esta parochia e grande numero de pessoas
estranhas. Os peticionarios sabem por testemunho de cavalheiros insuspeitos
que os missionários, além da defesa de suas doutrinas, têm abusado de sua
influencia sobre o fanatismo da massa popular, lançando com revoltante
injustiça, o germem de uma perigosa revolta contra os protestantes, e
especialmente contra o seu pastor, já admirando-se que o vigário tivesse
consentido em estabelecer-se aqui um pastor evangélico, já assacando contra
elles e seus correligionarios os epithetos summamente injuriosos de –
miseraveis, infames, ladrões e assassinos.[xxv]

Em defesa dos seus direitos de professar a fé reformada, os peticionários alegaram que duas pessoas
da família do juiz também são prosélitos numa tentativa de persuadir o juiz a seu favor. E destacou
ainda que, nações civilizadas como Inglaterra, Alemanha, Suíça e a União Norte-Americana tem o
protestantismo se institucionalizado sem que sejam tolhidos os direitos de Propaganda. Inclusive
Roma contava com vinte e duas igrejas das doutrinas evangélicas. Ressaltou ainda que no Brasil esse
direito está garantido pelo artigo 179 da Constituição do Império e sua transgressão com punição
prevista no artigo 277 do código criminal. Desse modo, ressaltaram ainda que, antes de levarem o
fato para o domínio da Lei gostariam que aquele juiz como representante desta usasse do prestígio do
seu cargo para levantar um “dique a torrente invasora da harmonia d’esta comarca”. Em nome da
“justiça, da lei e da ordem,” os protestantes pediram ao juiz da comarca de Laranjeiras para que
possa “dirigir-se aos missionarios, convidando-os a limitarem-se á defesa de suas doutrinas – o que a
lei garante, sem ofensa a demais crenças religiosas – e que a lei condemna”. [xxvi]

Sendo assim, os protestantes utilizaram da justiça para exigir que os capuchinhos respeitassem a
Constituição quando deram entrada na referida petição. No entanto, a utilização da imprensa para
deixar registrada tal documento é uma demonstração de que estes não acreditavam que a Lei fosse
cumprida como se pode apreender pela afirmação de Manoel Antonio dos Santos David na
finalização da carta que enviara ao redator do Larangeirense, com data de 08 de novembro de 1887.

Não sei que resposta terá nossa petição; em quanto não chega descançamos a
penna. Um facto e basta: já está anunciado um auto de fé, em que serão
queimados os livros espalhados pelos protestantes; venha mais esta
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recordação de passadas epochas, fazer parte também dos annaes d’esta
provincia.[xxvii]

Desse modo, parece que a imprensa passava a ser visualizada por aquele grupo de protestantes como
uma alternativa de denúncia através da qual a opinião pública teria acesso a suas reivindicações,
tendo em vista que Lei não estava a ser cumprida naquela cidade, ao menos quando o assunto dizia
respeito as questões religiosas entre católicos e protestantes. O pequeno grupo de protestantes
partiram do princípio de que a Igreja Católica em Sergipe, assim como em toda a extensão do
território brasileiro, era hegemônica e contava com o aparato judicial a seu favor. Razão pela qual, a
imprensa se mostrava um veículo importante para aquele grupo levar a opinião pública suas
reivindicações.

A racionalização weberiana nos faz pensar no tipo ideal de missionário capuchinho que vestido com
um hábito marrom e trajando alpercatas franciscanas se mostra simples, bondoso e caridoso a
transmitir a paz pelas diversas comunidades que se dedica a missionar. Entretanto, para além de
homem racional formado para pensar e agir conforme manda a tradição franciscana existiam, por
detrás daquele hábito grosseiro e da longa barba profética, homens de carne e osso que estavam a
vivenciar as certezas e as incertezas de seu tempo imersos numa relação de interesses das quais não
poderiam ficar isentos. Frei Paulo Antonio de Casanova parece representar o capuchinho que
apaziguava a sociedade civil em muitas das missões que realizou nas terras sergipanas conforme
Hugo Fragoso percebeu ser essa uma das principais características dos homens desta ordem. Por
muitos, é considerado um “santo” que tem seus ossos mortais a repousar nas terras sergipanas.

Entretanto, a queima de bíblias e a reação dos protestantes contra os capuchinhos nas esferas
judiciais e na imprensa são reveladoras da complexidade das missões, bem como nos levaram a
questionar a representatividade dos capuchinhos como pacificadores. Quando se trata de disputas
entre os grupos católicos os capuchinhos são mediadores dos conflitos e até podem ser considerados
apaziguadores, mas a partir do momento que a disputa se dar com os protestantes representantes de
uma doutrina religiosa oposta aos dogmas católicos se observa que os capuchinhos passaram a agir
na defesa do Catolicismo, e ao invés de apaziguar os conflitos, acabavam contribuindo para que estes
viessem a aumentar.

Estas atitudes foram usadas por seus irmãos capuchinhos nos séculos anteriores, quando a Europa
vivenciava os conflitos religiosos intensos por conta da Reforma. Desse modo, a prática de Frei
Paulo Antonio de Casanova estava inserida no conjunto das estratégias da Igreja Católica no combate
aos erros do mundo moderno conforme demonstra a eclesiologia do Papa Pio IX que buscava
combater o liberalismo, o espiritismo, o protestantismo que se espalhavam da Europa para outros
continentes.

Diante da inserção protestante no Brasil oitocentista, os capuchinhos podem ser considerados um dos
“braços de Roma” estendidos na América e na África para auxiliar os bispos na expansão da
cristandade numa época marcada pelo avanço do liberalismo e pelo crescimento de outras religiões.

Quanto a questão da queima de bíblias é importante pensar que “a Bíblia podia significar coisas
diferentes para pessoas diferentes em diferentes épocas e circunstâncias”[xxviii] destacou
Christopher Hill quando analisou o papel desempenhado pela Bíblia na Inglaterra revolucionária do
século XVII. É nessa perspectiva que devemos compreender a simbologia da queima de bíblias em
questão, quando os capuchinhos se utilizaram da fogueira que tinha o propósito de queimar objetos
profanos e imorais para transformar em cinzas as bíblias protestantes. Entretanto, as bíblias
queimadas pela população de Laranjeiras e adjacências não significavam para os capuchinhos o
mesmo que para os presbiterianos. Pelo contrário, eram consideradas “falsas”. Razão pela qual
justificava-se para aquele grupo a queima daquela literatura outrora disseminada pelos protestantes.
Enquanto que para os presbiterianos, a atitude capuchinha contrariava a Lei.
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