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[...] O marrano diz o que os outros não podem ou não sabem dizer, porque estes não 

atravessaram a terrível experiência da fratura, da perda irreversível do lar. [...] 

(FOSTER, 2006: 32) 

 

[...] Creio que uma história dos homens só tem sentido tornando-se memória dos que 

sofreram, dos que sucumbiram à dominação, à lógica da história. O único recurso é 

voltar-se para o passado, para lembrar o mal a fim de que ele não se repita. [...]     

(NOVINSKY, 1992)



RESUMO 

 

GOÉS, Priscilla da Silva. A perseguição inquisitorial e o Criptojudaísmo: Estudo dos 

processos envolvendo o sargento-mor Diogo Vaz e seus familiares (1662-1673). São 

Cristóvão, 2017. 

A presente dissertação, intitulada “A perseguição inquisitorial e o Criptojudaísmo: Estudo dos 

processos envolvendo o sargento-mor Diogo Vaz e seus familiares (1662-1673)”, tem como 

objeto de pesquisa a descrição e análise da Inquisição, especificamente na perseguição aos 

cristãos-novos acusados de judaizantes na Península Ibérica, assim como na Colônia. 

Buscamos investigar os casos de Diogo Vaz Penalvo, de sua irmã Anna Rodrigues e de outros 

membros da sua família. Para tal, baseamo-nos nas categorias do paradigma indiciário de 

Ginzburg (2001), da micro-história estudada por Giovanni Levi (1992) e Ginzburg (2006), a 

categoria de pária explicada por Weber (2010) e a sociologia do segredo, de Simmel (2009), 

de fundamental importância para a manutenção do criptojudaísmo. A partir disso, seguimos 

os seguintes caminhos: reconstruir os passos de membros de uma família presa pelo Santo 

Ofício e compará-los com outros casos já estudados, colaborando com o estudo de práticas 

religiosas que resistiram ao catolicismo no período colonial; encontrar nos relatos dos 

documentos indícios de práticas religiosas consideradas desviantes da fé católica. Por fim, 

esta pesquisa visa contribuir para o estudo do tema da inquisição com o foco na perseguição 

aos criptojudeus, na tentativa de conhecer as práticas religiosas de uma família que sofreu 

durante mais de uma década a humilhação, o degredo, a tomada de bens e o fogo. 

 

Palavras-Chave: Judaísmo. Cristãos-novos. Inquisição. Criptojudaísmo. 
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ABSTRACT 

 

GOÉS, Priscilla da Silva. Inquisitorial persecution and Crypto-Judaism: A study of the 

processes involving the sergeant-general Diogo Vaz and his relatives (1662-1673). São 

Cristóvão, 2017. 

 

The present dissertation, entitled "Inquisitorial persecution and Crypto-Judaism: A study of 

the processes involving the sergeant-general Diogo Vaz and his relatives (1662-1673)", has as 

a research object the description and analysis of the Inquisition, specifically in the persecution 

of New Christians accused of Judaizers in the Iberian Peninsula, as well as in the Colony. We 

sought to investigate the cases of Diogo Vaz Penalvo, his sister Anna Rodrigues and other 

members of his family. For this, we are based on the categories of the Ginzburg (2001) index 

of the microhistory studied by Giovanni Levi (1992) and Ginzburg (2006), the category of 

pariah explained by Weber (2010) and the sociology of secrecy, of Simmel (2009), of 

fundamental importance for the maintenance of Crypto-Judaism. From this, we follow the 

following steps: to reconstruct the steps of members of a family arrested by the Holy Office 

and compare them with other cases already studied, collaborating with the study of religious 

practices that resisted Catholicism in the colonial period; to find in the reports of the 

documents indications of religious practices considered deviant from the Catholic faith. 

Finally, this research aims to contribute to the study of the inquisition with a focus on the 

persecution of the Crypto-Jews, in an attempt to know the religious practices of a family that 

suffered for more than a decade humiliation, exile and fire. 

Keywords: Judaism. New Christians. Inquisition. Crypto-Judaism. 
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INTRODUÇÃO 

 

A história da Península Ibérica foi palco de tensões religiosas entre católicos, 

islâmicos e judeus desde a Idade Média. Muitos judeus já habitavam tal território mesmo 

antes do cristianismo se tornar oficial. Em Portugal, no governo de D. Manuel I1 e D. João III2 

o judaísmo passou a sofrer as mais sérias perseguições, dentre elas, o Edito de Expulsão, em 

1496, quando o rei decretou que teriam que se converter ao catolicismo ou deixar o país, 

seguindo o exemplo da Espanha que, em 31 de março de 1492, assinou o Decreto de 

Alhambra, expulsando os judeus. Seguindo o clima para o fortalecimento da Igreja Católica 

no país, o rei D. João III decidiu pela instauração do Tribunal da Inquisição em Portugal, em 

1531.  

Quando foi decretada a expulsão dos judeus de Portugal, o rei D. Manuel I determinou 

o prazo de dez meses para que os mesmos partissem, porém, antes do prazo findar, o monarca 

passou a dificultar a saída dos judeus e decidiu pelo batismo forçado. Os judeus convertidos 

ao catolicismo passaram a ser chamados de “cristãos-novos”, a fim de distingui-los dos 

membros das famílias genuinamente católicas, estes denominados de “cristãos-velhos”. 

Porém, obrigar um povo a mudar de religião não é algo simples. Muitos judeus que 

não quiseram ou não puderam fugir, aceitaram a nova religião por conveniência e, em alguns 

casos, tentaram expressar sua fé judaica secretamente, das mais variadas maneiras. A esse 

judaísmo sigiloso damos o nome de criptojudaísmo.  

Como esta era uma época em que a Península Ibérica estava iniciando a colonização 

da América, muitos judeus que decidiram aceitar a religião católica para não ter que saírem de 

seu país de origem ou aqueles que foram obrigados acabaram vindo para as Colônias fugidos, 

em forma de degredo3 ou simplesmente na tentativa de iniciar uma vida com menos pressão 

da Inquisição, já que na América Portuguesa não havia tal tribunal. Sendo assim, esses 

cristãos-novos acabaram deixando suas marcas no Novo Mundo. 

Portanto, os apontamentos levantados nessa pesquisa reflete sobre o panorama da 

perseguição aos cristãos-novos acusados de práticas judaizantes pela Inquisição em Portugal e 

seu reflexo que se estendeu à Província de Sergipe Del Rey. Essa pesquisa foi realizada a 

                                                           
1 O reinado de D. Manuel I foi de 1495 a 1521. 
2 Reinou em Portugal de 1521 a 1557. 
3 O degredo era um dos tipos de punições da Inquisição. Consistia em afastamento compulsório da terra natal por 

certo tempo ou por toda vida.  
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partir da documentação do processo inquisitorial do sargento-mor de Sergipe Del Rey Diogo 

Vaz Penalvo4 e de alguns dos seus familiares, principalmente de seu tio João Rodrigues, de 

alcunha o Velho, seus irmãos, Anna Rodrigues e Pedro Vaz Penalvo, seu cunhado João Mexia 

Semedo e seu sobrinho Affonso Mexia Semedo, todos sentenciados pelo Tribunal do Santo 

Oficio. 

Sendo assim, o presente estudo tem como objeto a descrição e análise da perseguição 

da Inquisição aos cristãos-novos acusados de judaizantes na Península Ibérica, assim como na 

Colônia. Busca-se estudar os casos de Diogo Vaz Penalvo, de sua irmã Anna Rodrigues e de 

outros membros da sua família. 

Os objetos do presente estudo apontaram para alguns problemas norteadores, tais 

como: Por que Diogo Vaz não admitiu ter práticas judaizantes, tendo em vista que a maioria 

dos seus familiares processados pela Inquisição confessou tais práticas? Quais os motivos que 

justificaram Anna Rodrigues5, irmã de Diogo, também processada pelo Tribunal do Santo 

Ofício, a ter confessado seu criptojudaísmo e denunciado seu irmão? 

Tendo saído da Metrópole, onde os olhares sob os cristão-novos eram sempre de 

desconfiança devido à ideologia do “sangue infecto” e vir para a Colônia onde a perseguição 

era menor, Diogo Vaz pode participar de cargos militares e galgar patentes mais altas no 

sentido de adentrar na vida pública portuguesa mesmo sendo cristão-novo. Diante desses 

fatos, nossas hipóteses são:  

a) Se tivesse cargos militares na América Portuguesa, Diogo Vaz acreditava que 

poderia se livrar de acusações de práticas judaizantes.  

b) Se Diogo Vaz confessasse realizar práticas religiosas judaicas, perderia os 

privilégios referentes ao cargo que galgara e provavelmente teria uma pena mais severa. 

c) Anna Rodrigues, irmã de Diogo Vaz, confessou práticas judaicas porque foi 

largamente apontada como judaizante por seus familiares, acabou confessando e delatou as 

pessoas que judaizaram com ela, dentre elas, seu irmão Diogo Vaz. 

Para responder as problemáticas e hipóteses desse estudo, nossos objetivos gerais e 

específicos visam a:  

                                                           
4 Foi preso em 19.08.1667 e saiu no Auto-de-fé em 31.03.1669. 
5 Ana Rodrigues, irmã de Diogo Vaz, foi presa pela Inquisição de Lisboa, em 21.01.1662, e seu auto de fé foi em 

09.03.1665. Disponível em: <http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2311198>. Acesso em 26 de abr. 2016. 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2311198
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a) expor como funcionava o Tribunal da Santa Inquisição Portuguesa no que se refere 

aos judeus e cristãos-novos acusados de judaizantes.  

b) descrever como ocorreu o processo da vinda de cristãos-novos para a América 

Portuguesa e como eles se fixaram aqui; 

 c) analisar os documentos inquisitoriais de Diogo Vaz Penalvo, seus irmãos Pedro 

Vaz e Anna Rodrigues, seu tio João Rodrigues, seu cunhado João Mexia Semedo e seu 

sobrinho Affonso Mexia Semedo, que sofreram acusações de judaísmo, escritos esses que nos 

auxiliaram no aprofundamento das práticas religiosas que se opunham à religião oficial. 

d) e, por fim, contribuir para o estudo do campo religioso brasileiro, mostrando as 

principais práticas criptojudaicas na América Portuguesa;  

A importância da reunião comunitária para o religioso é algo primordial para a 

manutenção de suas práticas. Para o judeu ibérico, o elemento precioso da reunião coletiva, 

imprescindível para a religião judaica, fora negado. Aos que consentiram em adotar o 

catolicismo, devido ao autoritarismo religioso nos séculos em que o Tribunal do Santo Ofício 

atuou, mas que não aceitavam se apartar de fato do judaísmo, tiveram em suas práticas 

religiosas sensíveis mudanças ao tentar se adaptar ao contexto de perseguição. Camuflar sua 

fé para não ser alvo da religião oficial era o que ocorria na América Colonial em relação a 

muitos cristãos-novos. Porém, eram alvo de desconfiança até mesmo os que procuravam viver 

sob os auspícios do catolicismo, devido à sua ascendência judaica.  

A presente pesquisa foi delineada por meio da conjugação de três principais 

abordagens metodológicas, cujos passos foram os seguintes: 

Primeiro passo: A partir do auxílio da micro-história, com a redução da escala, 

buscamos reconstruir os passos de membros de uma família presa pelo Santo Ofício e 

compará-los com outros casos já estudados, de modo que colaborou com o estudo de práticas 

religiosas que resistiram ao catolicismo no período colonial.  

Segundo passo: Como arcabouço teórico, procedemos ao uso do paradigma indiciário 

desenvolvido por Carlo Ginzburg (1989), buscando encontrar nos relatos dos documentos 

indícios de práticas religiosas consideradas desviantes da fé católica. 

Terceiro passo: Utilizamos a ideia desenvolvida por Simmel (2009), em sua sociologia 

do segredo, pois foi de fundamental importância para a manutenção do criptojudaísmo. 
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Para nos ajudar a entender os pormenores dos processos analisados, utilizamos como 

aporte teórico da micro-história, o trabalho de Carlo Ginzburg (2006), “O queijo e os 

vermes”. Nesse trabalho, reporta-se a um processo inquisitorial e, ao estudar sobre alguém 

sem relevância social, um moleiro do norte da Itália do século XVI, consegue falar sobre um 

aspecto da sociedade européia de grande significância, a questão da Inquisição, dando “voz” a 

um desconhecido, por meio de uma redução da escala do observador.  

Como fontes primárias, usamos os processos inquisitoriais de Diogo Vaz Penalvo6, 

João Rodrigues7, João Mexia Semedo8, Affonso Mexia Semedo9, Anna Rodrigues10 e Pedro 

Vaz Penalvo11, disponíveis on-line pelo arquivo português da Torre do Tombo; os 

documentos relativos à Diogo Vaz Penalvo do Conselho Ultramar; o manual do inquisidor; o 

Regimento da Inquisição Portuguesa de 1640; O Monitório do Inquisidor Geral e as 

Ordenações Filipinas. 

No tocante às fontes secundárias, buscamos referências bibliográficas que englobam 

principalmente as práticas criptojudaicas e o funcionamento da inquisição. Os principais 

autores utilizados sobre a Inquisição foram: Anita W. Novinsky (2007, 1992); António José 

Saraiva (1994); Ronaldo Vainfas (2005); Sonia Siqueira (2011); Carlo Ginzburg (2006); 

dentre outros.  

Com relação ao criptojudaísmo utilizamos principalmente: Anita W. Novinsky (1992, 

2017, 2009); Angelo A. F. de Assis (2012); Arnold Wiznitzer (1966); Caesar Sobreira (2010); 

Carsten Wilke (2009); Cecil Roth (2001); José Gonçalves Salvador (1976); Leon Poliakov 

(1996); Nelson Omegna (1969); Marcos Silva (2012) Maria L. Tucci Carneiro (1988), Nathan 

Wachetl (2009, 2014); Ronaldo Vainfas (2002, 2010); dentre outros. Dessa maneira, este 

trabalho está dividido em três capítulos: 

No primeiro capítulo, “a Inquisição e os cristãos-novos na Península Ibérica”, 

abordamos o funcionamento da Inquisição Portuguesa com relação aos cristãos-novos. 

No segundo capítulo, “A religiosidade criptojudaica”, expusemos como se davam as 

principais práticas do criptojudaísmo, comparando com o judaísmo tradicional. Analisamos o 

                                                           
6 Disponível em: <http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2303026>. Acesso em 14 de set. 2014. 
7 Disponível em: <http http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2306946>. Acesso em 01 de Nov. 2016.  
8 Disponível em: <http http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2364797>. Acesso em 01 de ago. 2016. 
9 Disponível em: <http http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2369416> . Acesso em 01 de ago. 2016. 
10 Disponível em: <http http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2311198> . Acesso em 30 de maio de 2016. 
11 Disponível em: <http http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2309212>. Acesso em 01 de Nov. 2016. 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2303026
http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2306946
http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2364797
http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2311198
http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2309212
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processos de Diogo Vaz Penalvo e como funcionavam os estatutos de pureza de sangue em 

Portugal e na América Portuguesa. 

No terceiro capítulo, “Os familiares de Diogo Vaz Penalvo nas malhas da Inquisição”, 

apresentamos uma análise do documento inquisitorial de João Rodrigues, Anna Rodrigues, 

Affonso Mexia Semedo, João Mexia Semedo e Pedro Vaz Penalvo e abordaremos a questão 

do revisionismo no que se refere aos estudos inquisitoriais. 

  Por fim, destaca-se que no percurso desta pesquisa pode-se compreender a vivência de 

uma família acusada de vivenciar uma fé perseguida, compreendendo as diferentes formas de 

encarar a prisão, o tormento e o fogo. Com os estudos de tais processos, buscamos dar voz a 

pessoas que foram presas e condenadas pelo fato de terem sido acusadas de manterem uma 

religião proibida. 

1. Breve histórico sobre a visão dos judeus pela Igreja Católica: Medievo e Modernidade 

A presença dos judeus na Península Ibérica ocorreu antes mesmo da ocupação 

muçulmana. Até o século XV eles vivenciaram épocas de liberdade religiosa, e outras, de 

conflitos com os muçulmanos e com os cristãos. Com a formação dos Estados Nacionais, a 

Igreja Católica passou a ganhar mais força, consolidando-se juntamente com os monarcas na 

Europa. Estando o catolicismo fortalecido, a perseguição ao judaísmo aumentou ainda mais, 

tendo em vista o ideal de implantar no reino um só rei e uma só religião. 

A pretensão de afastar o judaísmo dos ciclos de convivência cristãos ocorreu desde a 

Idade Média. Tal prática acarretou um antissemitismo que causou sérios danos aos judeus em 

toda Europa, dentre os quais, o saqueamento de judiarias, a cobrança de tributos 

diferenciados12, dentre outros. Veremos agora algumas das principais ideias propagadas 

contra os judeus e que acarretaram na perseguição aos mesmos. 

Luis da Câmara Cascudo (2001) nos remete aos sinais distintivos que os judeus 

portugueses foram obrigados a usarem e dos escárnios que sofriam da população quando algo 

ruim acontecia, visto que as desgraças do Reino eram imputadas a eles: 

Desde antes do século XV estava o hebreu amontoado nas judiarias 

privativas e sujas, Alfama em Lisboa, Porta d’Olival no Porto, rodela 

escarlate ou amarela no peito ou no dorso, judeu de sinal, distinto dos outros 

súditos, ambiado pela desconfiança e zombaria das turbas. 

                                                           
12 Sobre os impostos específicos para judeus na Península Ibérica ver WILKE, Carsten L. História dos judeus 

portugueses. Lisboa: Edições 70, LDA, 2009. 
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Responsabilizavam-no pelas epidemias, terremotos, alagações de rios, 

incêndios, tempestades, perdas de safras, doenças de gado, moléstias 

infantis. A multidão invadia os bairros judengos, matando, queimando, 

destruindo, abatendo todas as idades e sexos, numa explosão incontida de 

ódio desvairado, dias e dias, como sucedeu, em abril de 1506, em Lisboa, 

um São Bartolomeu espontâneo e feroz, dificilmente contido pela mão do 

Rei D. Manoel (CASCUDO, 2001: 90). 

 

Na visão do autor citado, as perseguições desencadeadas desde a Idade Média 

persistiram na história. A culpabilidade imputada aos judeus que vimos acima foi responsável 

por perseguições em várias épocas. Para Georg Simmel (2011), em uma sociedade, a religião 

é responsável por regular a vida das pessoas, dando-lhes unidade e, quando algum indivíduo 

vai de encontro a tal unidade, há a ameaça do grupo: 

[...] A perseguição dos hereges e dissidentes brota do instinto pela necessária 

unidade grupal. É especialmente significativo que, em muitos casos desse 

tipo, o desvio religioso coexiste com a unidade do grupo em todos os 

assuntos vitais. Mas, na religião, o impulso social unificador assumiu uma 

configuração tão pura, abstrata e, ao mesmo tempo, substancial, que não 

presenciou mais da ligação a interesses reais. Por isso, a dissidência parece 

ameaçar a unidade, isto é, a forma de vida do grupo enquanto tal e como o 

povo a encara. Do mesmo modo como um objeto sagrado ou um símbolo da 

unidade do grupo não tem conexão direta com essa unidade e, não obstante a 

eles provoca a mais violenta reação, assim também a religião é a mais pura 

forma de unidade social, elevada acima de particularidades concretas; tal 

característica é comprovada pela energia com que é combatida toda heresia, 

mesmo a mais irrelevante (SIMMEL, 2011: 13). 

 

A afirmação de Simmel (2011) serve como aplicação às perseguições que foram 

sofridas pelos judeus ibéricos antes mesmo da implantação do Tribunal Inquisitorial, onde as 

massas cristãs eram levadas a odiarem os judeus. Eles eram vistos com assassinos de Cristo e 

inimigos da fé católica, tida com pura, e, assim, as outras práticas fora da Igreja eram 

consideradas heréticas, visão esta que acabou levando muitos à morte. 

A patrística13, na medida em que procurou afirmar a filosofia cristã, foi responsável 

por mostrar o judeu como inimigo do cristianismo, colocando-o como assassino de Cristo, e 

separando a herança judaica do cristianismo. Sobre isso a professora Renata Sancovsky nos 

esclarece: 

De João Crisóstomo, Agostinho de Hipona a Paulo Orósio, de Isidoro de 

Servilha a Julião de Toledo, a literatura eclesiástica medieval consolida a 

                                                           
13 Refere-se aos filósofos considerados “pai da Igreja cristã”, pois foram responsáveis por elaborarem as 

principais doutrinas cristãs. 
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essência filosófica e existencial dos valores e comportamentos do Ocidente. 

Valores esses, presentes até os dias atuais. [...] Como eixo central de tais 

valores, elabora-se o que denominamos de desjudaização de Jesus 

interpretado então como um ser divino, e a - histórico. O Jesus construído 

pelos pais da igreja Antiga e Medieval seria sobretudo um não judeu, avesso 

ao universo sociocultural judaico e ortodoxo da Judéia do século I, onde, 

sabidamente, recebeu toda sua herança religiosa. Junto a isso, vemos a 

difusão de representações que associavam o judaísmo ao deicídio, imerso em 

um mal irrefreável, passível de punição aos olhos dos ‘representantes de 

Deus’ (SANCOVSKY, 2010: 24 e 25). 

 

Seguindo o mesmo raciocínio, Luiz Nazario (2005) expõe o pensamento de Tomás de 

Aquino (1225-1274) sobre os judeus, culpando-os pelo assassinato de Jesus, onde 

“recomendava que aqueles fossem mantidos em estado de ‘servidão perpétua por causa de seu 

crime’ e que os príncipes confiscassem seus bens, deixando-lhes apenas o necessário para 

viver” (NAZARIO, 2005: 46).  

 A tentativa de afastar Jesus do seu contexto judaico acabou sendo tão incisiva, a ponto 

de fazer com que os judeus fossem vistos como personificação do traidor, o Judas, e não 

como o povo ao qual o messias cristão fazia parte. Tal posicionamento colocou os judeus 

como assassinos de Cristo, tendo que ser penitenciados por tal atrocidade.  

Uma das humilhações sofridas é relatada por Nelson Omegna (1969), que, na época da 

Páscoa, algum judeu que estivesse preso era pego para sair em procissão, como se estivesse 

“encenando” o papel do “Judas” traidor de Jesus. As pessoas o apedrejavam, o cuspiam, 

enfim, o expunham à humilhação. Posteriormente, tal prática trocou a figura da pessoa por um 

boneco, uma tradição mantida até hoje no Brasil, conhecido como “a queima do Judas”, sendo 

que em alguns interiores sergipanos o termo usado é “a queima do judeu”. O mencionado 

autor nos explica que: 

O nosso título mesmo – A Diabolização do Judeu... – fomos buscá-lo nos 

idos medievais, em remotos papéis de Salamanca, onde se diz que pela 

Semana Santa, nas endoenças, ia anualmente a Igreja pedir ao braço secular 

lhe cedesse um pobre judeu criminoso para oprobriosas cerimônias. [...] Era 

o enxovalho público de satanás. O triste eleito para a dramatização realista 

do libelo escatológico vestia-se de vermelho, enegrecia com carvão o rosto e 

as mãos, provia-se de rabo e chifres e era posto, por todo um dia à porta do 

templo, e entregue ao escárnio e a afronta da patuléia. E lá ficava ele, 

oferecida a face, sem defesa, aos insultos, ofensas, bofetadas, escarros e 

pátina de esterco humano, com que a reprovação pública se traduzia para 

condenar os milênios de perdição e maldade devidas ao Maldito. [...] então, 

as mentiras, as bebedeiras, os adultérios, as seduções, os estupros, as 

violências, os furtos, os roubos os assaltos, as traições de todos eram jogados 

às costas do homem ali diabolizado. [....] Era o ódio de todos se vingando, a 
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culpa geral se extirpando, os pecados individuais da cidade se transfundindo 

à carne do pobre judeu, bode-expiatório do antigo rito, agora eleito par ao 

papel do Diabo (OMEGNA, 1969: 9,10). 

 

O exemplo que Omegna (1969) traz é um dos vários que ocorreram na Europa 

Medieval e que se estendeu para a Modernidade. Na Península Ibérica houve matanças por 

acusarem os judeus de serem responsáveis, inclusive, pela peste negra. De acordo com Wilke 

(2009), houve tentativas de ataques às judiarias em Lisboa, em 1383, assim como em 1449. 

Em 1484 e 1490, os levantes antijudaicos só não aconteceram em virtude do policiamento às 

portas do gueto (WILKE, 2009: 42). Com o II Concílio de Latrão (1178-1179), os judeus 

foram obrigados a usar um distintivo na roupa e a viver em bairros diferenciados, as judiarias. 

Também, os mesmos não podiam sequer utilizar mão-de-obra empregatícia de cristãos. 

Entretanto, Wilke (2009) evidencia que a segregação que os judeus sofreram na 

Europa, apesar de serem vexatórias, teve também um lado positivo, na medida em que 

fortalecia uma vida comunitária independente da religiosidade cristã, podendo haver suas 

manifestações culturais dentro das judiarias, ao menos até o período de expulsão e das 

conversões forçadas. Nesse sentido, “[...] A segregação era, portanto, vivida de forma 

ambivalente: por um lado, constituía uma humilhação; por outro, era garantia de um espaço 

protegido, no qual se podiam desenvolver a vida comunitária autônoma e as manifestações de 

identidade cultural” (WILKE, 2009: 43). Nesse ambiente houve o desenvolvimento do ladino, 

que era uma mistura entre o espanhol e o hebraico, tornando-se a língua dos judeus 

sefarditas14. 

Sobre as ordens papais relacionadas à segregação, a historiadora Anita Novinsky 

(1991) afirma que nem sempre o governo português obedeceu estritamente tais ordens, 

ocorrendo, por exemplo, casamentos mistos durante muitos anos em Portugal, o que levava os 

reis portugueses a serem censurados por Roma. Em virtude disso, Portugal acabou sendo o 

país de destino de muitos judeus que saíram de seus países de origem, como os que fugiram 

do massacre de 1391, na Espanha. Nesse sentido escreve Anita Novinsky (1991): 

Portugal, alguns anos após a ascensão da nova dinastia, começa a receber os 

fugitivos dos massacres de 1391, que arrasaram as maiores comunidades 

judaicas espanholas. Esses massacres marcaram na Espanha o início de um 

processo único na história dos judeus da Diáspora: o da conversão em massa 

que levou milhares deles a se deixar assimilar e adotar a religião católica. A 

maior parte desses conversos permaneceu nos reinos espanhóis. Alguns 

                                                           
14 Judeus da Península Ibérica. 
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continuando a exercer secretamente sua religião antiga, outros, professando 

o catolicismo com sinceridade, aceitando-o mesmo com o fanatismo dos 

neófitos e trabalhando no sentido de converter seus antigos irmãos na fé 

(NOVINSKY, 1991: 28). 

 

Sobre um dos ataques as judiarias, Cecil Roth (2001) comentou: 

 [...] Por fim, a 4 de junho de 1391, o motim não pode ser mais contido. 

Instalou-se na cidade uma orgia de carnificina. A juderia foi pilhada sem 

piedade. Calcula-se que quatro mil pessoas foram mortas; aqueles que não 

conseguiram fugir só puderam salvar sua a vida aceitando o baptismo. 

Durante esse verão e outono a fúria espalhou-se a toda Península, desde os 

Pirineus ao estreito de Gibraltar. Em Ecija e em Carmona toda a comunidade 

foi exterminada. Em Córdova, toda a juderia foi reduzida a cinzas [...]. 

(ROTH, 2001: 29). 

 

Por vezes, as leis de separação entre judeus e cristãos foram revogadas pelos reis, e em 

outros momentos voltavam com mais força. Além disso, muito da literatura também esteve 

imbuída de preconceitos contra os judeus “mesmo num clássico como Gil Vicente, onde o 

judeu é tratado por ‘cão’, assassino de Cristo, obstinado na sua descrença, malevolente, 

sodomita, usureiro, cobarde, traidor [...]” (WILKE, 2009: 41). 

Foi nesse contexto que a Inquisição portuguesa iniciou-se, tendo como seu principal 

alvo os cristãos-novos.  

2. Referencial Teórico 

Para nos auxiliar nesta pesquisa, utilizamos modelos teóricos pertinentes ao estudo em 

história das religiões. Uma das abordagens que recorremos foi a do paradigma indiciário, 

explicado por Ginzburg (2001). Para compor tal ideia, o autor se baseou no método de 

Morelli15, que analisava obras de arte para identificar seu verdadeiro autor. Sua ideia era partir 

dos pontos menos observados da pintura, onde poderia haver detalhes reveladores. 

Os pormenores dos discursos contidos nos processos nos possibilitaram entender a 

vivência criptojudaica da família de Diogo Vaz. Assim sendo, observar os indícios da 

documentação foi vital na pesquisa a que realizamos. Não temos, entretanto, como afirmar 

categoricamente que os documentos da Inquisição contêm a verdade no que se refere à 

confissão ou não-confissão do acusado, pois, os processos podem ser verdadeiros, entretanto, 

não quer dizer que tenham a verdade, tendo em vista que a pressão sofrida pelo réu nos 

cárceres era capaz de fazer com que ele afirmasse algo para que pudesse sair o quanto antes 

                                                           
1515 Foi um historiador da arte italiano e viveu entre 1816-1891. 
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da prisão. Assim como, negar as práticas judaicas ou outras consideradas pelo catolicismo 

como desviantes da fé poderia ser um subterfúgio para não ter a condenação mais severa. 

Todavia, procurar ser um bom católico tendia a ser uma tentativa de não se expor, de tentar se 

camuflar entre os outros. Contudo, por outro lado, também poderia ocorrer a situação em que 

a negativa de ser judaizante se dava pelo fato simplesmente de não o ser. Deste modo, várias 

questões podem ser levantadas no que diz respeito aos documentos inquisitoriais e a vivência 

criptojudaica, onde é possível ponderar, dentre outras coisas, as acusações feitas pelos seus 

familiares e muitas vezes negadas pelos réus.  

 Outra corrente metodológica que muito tem auxiliado o campo da História da Religião 

e que, igualmente, contribuiu no desenvolvimento da nossa pesquisa foi a micro-história. A 

historiadora das religiões, Jacqueline Hermann (1997), aponta tal importância: 

Inserida no contexto da chamada história cultural, sua obra tem-se revelado 

particularmente inspiradora para a reflexão entre as possíveis relações da 

cultura popular ou folclórica e da cultura erudita ou, mais especificamente 

dentro do nosso tema, entre religião e/vivências religiosas e poder. Nessa 

perspectiva, são de fundamental importância os diversos filtros sociais que 

recebem e reelaboram as mensagens religiosas, a partir de vivências culturais 

específicas e determinadas, permitindo a identificação de formas 

diferenciadas de entender e viver a experiência religiosa. (HERMANN, 

1997: 496). 

 

 O viés de pesquisa mencionado no excerto acima constituiu-se de grande importância 

no nosso trabalho. Por meio dessa direção, fomos buscando entender a vivência religiosa do 

criptojudeu em meio à religião dominante. Tal vertente valoriza a importância de pessoas 

comuns, ou seja, que não possuíam um cargo de destaque, no processo histórico e, no nosso 

caso, nas mudanças e permanências de práticas religiosas. A ideia da micro-história é reduzir 

a escala de observação para poder compreender o pormenor e situá-lo em uma conjuntura 

maior.  

A utilização da corrente historiográfica tem contribuído amplamente para a história 

das religiões, uma vez que possibilita ver os conflitos religiosos existentes em espaços em que 

o macro revela a religiosidade dominante. Já o micro pode desvendar segredos, práticas 

sincréticas, heterodoxias, dentre outras formas de manifestação da vivência religiosa. 

Ao usarmos a micro-história para analisar os processos da inquisição pudemos 

observar pormenores de discursos e práticas religiosas combatidos pela Igreja católica, 

percebendo que a concepção de uma religiosidade única, tanto defendida por ela, não era de 
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fato o que ocorria na sociedade ibérica nem na América Portuguesa. Nesse sentido, torna-se 

possível reconstruir vivências religiosas por meio dos relatos documentais, mesmo que estes 

tenham sido elaborados pelo dominador e não pelo acusado. 

 As questões referentes ao particular e aos indícios na metodologia da micro-história 

são a chave para a compreensão de contextos específicos, de acordo com Giovanni Levi 

(1992). Portanto, a utilização de tal metodologia para o estudo do criptojudaísmo tem se 

mostrado relevante, pois nos permite o olhar minucioso concernente às especificidades desse 

fenômeno em cada contexto. 

A utilização da micro-história nos ajudou em grande medida no tocante aos processos 

inquisitoriais para a busca de práticas judaizantes, pois, como nos esclarece Wachtel (2009): 

[...] É primeiramente, a natureza de nossas fontes que impõe uma redução da 

escala e uma concentração do objetivo no sentido de uma investigação 

micro-histórica: pois os arquivos judiciários de que dispomos, 

principalmente os processos inquisitoriais, tratam por definição do local, de 

grupos e pessoas. Entretanto, tais documentos permitem também situar os 

indivíduos em suas trajetórias, estratégias e relações com os outros no seio 

da sociedade global: além, da idiossincrasia de cada um, representam bem 

mais que eles mesmos e, cada um à sua maneira, exprimem alguma coisa do 

coletivo, de que não podem ser abstraídos. [...] Os processos inquisitoriais se 

prestam a numerosas verificações, especialmente quando se referem aos 

membros da mesma família ou a um grupo de judaizantes num mesmo 

movimento, com freqüência levados, segundo modalidades diversas (mais 

ou menos espontâneas ou forçadas), a denunciarem-se e acusarem-se 

mutuamente (WACHTEL, 2009: 33 e 34). 

 

 A afirmação do autor quanto às questões entre familiares nos processos inquisitórias 

foi relevante para a nossa pesquisa, pois, o processo de Diogo Vaz surgiu da denúncia de sua 

irmã, Anna Rodrigues. Esta, por sua vez, foi denunciada por treze pessoas de realizar práticas 

judaicas, e acabou denunciando vários outros, formando uma rede de delações entre parentes 

e amigos. 

De acordo com as leituras realizadas para esta pesquisa, compreendemos que o 

criptojudaísmo foi resultado de constantes mudanças ocorridas na prática do judaísmo, devido 

a intensas perseguições sofridas pelos judeus para não professarem sua fé e aceitarem o 

cristianismo. Sem pátria, sem a comunidade religiosa oficial, manter suas características 

religiosas em uma época onde a Europa Moderna tendia a estruturar-se com Estados 

absolutistas e cristãos, só dificultava ainda mais sua existência. Muitos dos ritos judaicos 

necessitam de locais específicos para serem realizados, como as sinagogas, importantes 
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também para guardar seus símbolos, como a Torá, sendo que cada item dentro da Sinagoga 

tem uma hora específica para ser utilizado.  

Por sua vez, as festas, com seus rituais próprios, diferem-se entre si quanto à duração 

dos dias, alimentos usados, e as celebrações que podem ser somente com os familiares ou na 

sinagoga. Além disso, a língua hebraica é extremamente importante e largamente utilizada em 

várias partes dos ritos, inclusive nas festas. Para os judeus, que passaram muito tempo sem 

uma nação e sendo perseguidos, manter o hebraico também foi difícil. Com relação à língua, 

esta sofreu mudanças interessantes, como no caso dos judeus sefarditas16, que fizeram uso do 

ladino, mistura do espanhol com o hebraico, enquanto os judeus Asquenazes17 desenvolveram 

o ídiche, que contém elementos do hebraico e alemão.  

Sobre a mobilidade sofrida pelos judeus ao longo dos anos, sociólogo Max Weber, em 

seu livro Sociologia das Religiões (2010), afirmou: 

O judaísmo, a partir do êxodo, tornou-se a religião de um povo ‘pária’, 

cívico. [...] Na Idade Média, o judaísmo sujeitou-se a condução de um 

estrato de intelectuais, com uma formação literária e ritualística que constitui 

um traço peculiar dessa religião. Esse estrato representava uma 

intelectualidade pequeno burguesa, racionalista e socialmente semi-

proletária (WEBER, 2010: 12). 

 

 Sobreviver como pária, segregado na Península Ibérica não foi fácil e a situação 

tornou-se pior ao ter que viver sua religiosidade escondido, camuflado. Toda a ritualística a 

que Weber se refere sofreu mudanças significativas nos países ibéricos e na América Colonial 

administrada pela Espanha e por Portugal. Não é nosso objetivo, neste trabalho, entrar nas 

questões econômicas dos judeus na Europa, e sim observar sua religiosidade como pária e 

percebermos essa condição em duas vertentes: pária como judeus na Europa, onde foram 

segregados dos cristãos e tendo que morar em judiarias; e pária como cristãos-novos, pois 

mesmo sendo cristãos, tinham sempre a desconfiança da sociedade, sendo proibidos durante 

muitos anos de ter acesso a cargos públicos e títulos de nobreza, como esmiuçaremos mais 

adiante. 

É essa condição do “pária cristão-novo” que interessa ao nosso trabalho. A 

historiadora Anita Novinsky (1992) desenvolveu o conceito de homem dividido que tem sido 

uma forma de compreender a vivência do cristão-novo judaizante.  

                                                           
16 Judeus provenientes da Península Ibérica. 
17 Judeus provenientes da Europa Central e Oriental.  
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[...] O cristão-novo encontra-se num mundo ao qual não pertence. Não aceita 

o Catolicismo, não se integra no Judaísmo do qual está afastado há quase dez 

gerações. É considerado judeu pelos cristãos e cristãos pelos judeus. 

Integrado na Bahia do ponto de vista prático, interiormente conhece a 

fragilidade de sua situação. Põe em dúvida os valores da sociedade, os 

dogmas da religião católica e a moral que se impõe. Internamente é um 

homem dividido, rompido que, para se equilibrar, se apóia no mito de honra 

que herdou da sociedade ibérica e que se reflete na freqüência com que 

repete que ‘não trocaria todas as honras do mundo para deixar de ser cristão 

novo’. Exatamente nisso se exprime a essência do que ele é: nem judeu, nem 

cristão, mas ‘cristão-novo com a graça de Deus’ (NOVINSKY, 1992: 162). 

 

É interessante notar que a própria sociedade colonial fazia questão de perpetuar a 

segregação, tendo em vista os estatutos de pureza de sangue que veremos posteriormente. 

Portanto, mesmo o cristão-novo que vivia convictamente como católico era visto como 

alguém “contaminado” com uma linhagem infecta. É importante ressaltar que houve cristãos-

novos que tentavam fazer parte da sociedade portuguesa, casando-se com cristãos-velhos, a 

fim de diminuir sua “mácula”. Temos, então, dois tipos principais de cristãos-novos: os que 

procuravam seguir o catolicismo verdadeiramente e os que praticavam os ritos cristãos de 

forma aberta, porém, escondidos, judaizavam, geralmente com seus familiares. 

 O criptojudaísmo desenvolveu-se de forma variada e criativa, inicialmente nas 

Metrópoles Ibéricas e posteriormente em suas Colônias. Podemos dizer que uma nova forma 

de ser judeu surgiu, levando a religião para a esfera do privado somente, como nos alerta 

Wilke (2009): 

[...] O certo é que a resistência e a regeneração do judaísmo não seriam 

doravante possíveis para os milhares de judeus forçados a viver sob uma 

identidade cristã imposta, senão por um recuo ou um recalcamento da 

religião para a esfera da intimidade (WILKE, 2009: 70). 

 

Portanto, esses homens e mulheres criptojudeus uniam-se aos seus pares na tentativa 

de preservar o mínimo de ritos religiosos de forma velada. No entanto, sem a continuidade 

dos trabalhos na sinagoga, sem o contato com rabinos, livros sagrados e suas escolas, manter 

e passar o conhecimento do judaísmo era algo complexo. As gerações que vieram depois do 

batismo forçado já vivenciavam um criptojudaísmo menos intenso, pois, essas gerações não 

tiveram a vivência com uma comunidade judaica tradicional. Porém, mesmo assim, é possível 

identificarmos nos documentos inquisitoriais vários casos de cristãos-novos que eram 

acusados, alguns dos quais confessavam dando detalhes dos ritos praticados e ainda acabavam 

denunciando outros, como no caso de Anna Rodrigues. 
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Para que o criptojudaísmo fosse praticado, o segredo foi uma peça fundamental. Sobre 

tal importância para a permanência do criptojudaísmo na Península Ibérica, Anita Novinsky 

reflete no prefácio do livro da historiadora Renata Sancovsky (2010): 

Há um fator inerente à cultura ibérica e de fundamental importância para a 

compreensão dos rumos que tomou a história da Espanha e de Portugal na 

época moderna, que é o ‘segredo’. Depois do estabelecimento do Santo 

Ofício da Inquisição na Espanha em 1478 e em Portugal em 1536, a 

sociedade, nessas duas nações, ficou dividida em facções. De um lado, a 

população integrada à cultura oficial, padronizada pelo catolicismo, e de 

outro os ‘out siders’, marginalizados pela legislação oficial, que circulavam 

num mundo fechado entre os ‘seus’, fossem eles judaizantes, feiticeiros, 

somítigos, homossexuais ou simplesmente descrentes e incrédulos. Fechados 

entre seus valores, seus costumes, suas tradições, as comunicações se davam 

através de ‘sociedades secretas’ na base das quais construíram uma 

verdadeira ‘cultura do segredo’. Essa ‘cultura do segredo’ floresceu 

riquíssima como uma verdadeira ‘contra cultura’. A polícia totalitária dos 

Estados Ibéricos forçou de tal maneira a uma manipulação dos atos e 

palavras que permite ao historiador uma dupla leitura aberta e paradoxal dos 

textos da época. (SANCOVSKY, 2010: 5). 

 

A oralidade e o segredo foram fundamentais para a transmissão e a manutenção de tal 

religiosidade. Tais características também tornam mais complexo o trabalho do pesquisador, 

pois, terá que recorrer a indícios e garimpar nos discursos inquisitoriais esses vestígios, que se 

revelavam no contexto social apesar da tentativa do segredo.  

Sobre o segredo, cabe a ressalva de que foi uma via de mão dupla, pois, tantos os 

cristãos-novos fizeram uso dele, quanto a Inquisição (SANCOVSKY, 2010: 05). As leis 

inquisitoriais não eram públicas, sendo de conhecimento somente da Igreja católica e do 

Estado. Além disso, nos cárceres, o réu tinha que assinar ao final de sua sentença o “termo do 

segredo”, onde ficava proibido comentar sobre o que tinha visto e ouvido quando fora preso. 

A questão do segredo vai de encontro, de certa forma, a vida na Colônia, que, segundo 

Vainfas (2010), era estar subordinado à coletividade, isto é, tratava-se de uma vivência onde 

um sabia da vida do outro, ou pelo menos, pensava saber. Tudo era vigiado: as roupas que 

usavam, se estas estavam limpas, se as trocavam constantemente às sextas-feiras, se iam com 

regularidade à igreja, se se confessavam. A presença inquisitorial na Colônia, por meio das 

Visitações18 ou pelos comissários e familiares, dissolvia os laços de amizades, minando 

relações, como explica o autor: 

                                                           
18 Uma das formas de atuação da Inquisição portuguesa nos lugares onde não havia um tribunal do Santo Ofício. 
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[...] Antes de estimular cumplicidades ou resistências, as inquirições e visitas 

minavam as solidariedades, arruinando lealdades familiares, desfazendo 

amizades, rompendo laços de vizinhança, afetos, paixões. Despertavam 

rancores, reavivavam inimizades, atiçavam velhas desavenças. Aguçavam, 

enfim, antigos preconceitos morais que, traduzidos na linguagem do poder, 

se convertiam em perigosas ameaças para cada indivíduo e para a sociedade 

em geral (VAINFAS, 2010: 291). 

 

Assim sendo, para que o criptojudaísmo perdurasse, o segredo foi fundamental nesse 

contexto. Ser um bom católico era o disfarce para um submundo religioso, que acabou por se 

infiltrar em práticas culturais, na tentativa de vivenciar, nem que fosse minimamente, o 

judaísmo. O sociólogo George Simmel (2009), nos ajuda a entender como o disfarce, em 

certos momentos, foi útil para as sociedades. Ele explica: 

[...] O segredo, enquanto dissimulação de certas realidades, conseguido por 

meios negativos ou positivos, constitui uma das maiores conquistas da 

humanidade. Comparando com o estado infantil em que toda representação é 

comunicada, em que todo empreendimento é visível a todos os olhares, o 

segredo, significa uma enorme ampliação da vida, porque muitas de suas 

manifestações não se poderiam produzir na completa publicidade. O segredo 

oferece, por assim dizer, a possibilidade de que surja um segundo mundo 

junto ao mundo patente e de que este sofra a influência do outro (SIMMEL, 

2009: 235). 

 

Tal ideia é aplicável à vivência dos judaizantes na América portuguesa. A 

“dissimulação”, um “segundo mundo” a que o autor se refere é amplamente perceptível no 

mundo criptojudaico. Além disso, foi por meio do segredo que o criptojudaísmo pode 

perdurar por tantos anos, vivendo no mundo de fronteiras, com o medo de ser descoberto. 

Sobre isso expõe Simmel (2009): 

[...] O segredo levanta uma barreira entre os homens; mas ao mesmo tempo, 

a tentação de romper essa barreira, por indiscrição ou por confissão, 

acompanha a vida psíquica do que é secreto, como os acordes aos sons 

fundamentais. Por isso a significação sociológica do segredo encontra seu 

modo de realização, sua medida prática, na capacidade ou na inclinação do 

sujeito para guardá-lo ou, se quer, na sua resistência ou fraqueza diante da 

tentação de atraiçoá-lo (SIMMEL, 2009: 238). 

 

Essa fraqueza face ao segredo gerou vários processos aos cristãos-novos de Portugal e 

da América portuguesa, atingindo a comerciantes bem sucedidos, senhores de engenho, 

sargento-mor, analfabetos, enfim, as mais variadas situações econômicas dos cristãos-novos.  

Em tal situação encontrava-se a família de Diogo Vaz Penalvo, que, quando preso, 

atuava como sargento-mor de Sergipe Del Rey. Antes desse posto ele passou por outros 
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serviços do exército português. No seu processo só há uma acusação contra ele que foi a de 

sua irmã Anna Rodrigues, que afirmou que judaizava com seus irmãos: Pedro Vaz, Innes Vaz 

e Diogo Vaz. Na época das prisões Innes Vaz já tinha falecido, porém seu esposo João Mexia 

Semedo e seus filhos Affonso Mexia Semedo e Miguel Mexia Semedo também foram presos.  

Infelizmente nem todos os documentos relativos a essa família estão disponíveis no 

site da Torre do Tombo. Conseguimos, entretanto, mediante pagamentos de taxas específicas, 

os processos de João Mexia e de seu filho Affonso Mexia. O processo da tia materna de 

Diogo Vaz, Anna Rodrigues, que foi exaustivamente denunciada por seus familiares, foi 

solicitado, porém, dadas as más condições, não foi possível a digitalização. Porém, mesmo 

não tendo a posse dos demais documentos, foi possível conhecermos o resumo do conteúdo 

dos processos, datas de prisão e auto-de-fé. Portanto, o nosso foco são os seis casos, cujos 

documentos obtivemos acesso a seu inteiro teor, ou seja, os processos de João Rodrigues, 

Anna Rodrigues, Afonso Mexia Semedo, João Mexia Semedo, Diogo Vaz Penalvo e Pedro 

Vaz Penalvo. 

 

 

 

  

 



CAPÍTULO I  

A INQUISIÇÃO E OS CRISTÃO-NOVOS NA PENÍNSULA IBÉRICA 

 

A Inquisição espanhola iniciou-se em 1478, com isso, muitos judeus fugiram para 

Portugal e outras regiões. O auge da perseguição no reino espanhol ocorreu em 1492, 

quando a coroa assinou o Decreto de Alhambra, por meio do qual expulsava todos os 

judeus desse país. A partir de então, os que quisessem lá permanecer, deveriam aceitar o 

batismo e tornarem-se cristãos. Uma parte dos judeus decidiu aceitar o catolicismo e 

permanecer na Espanha. Os que decidiram sair, tiveram como principal destino Portugal, 

Itália e países muçulmanos. 

 Os judeus foram aceitos em Portugal mediante altíssimo pagamento. Entretanto, a 

situação dos judeus castelhanos em Portugal não foi tranquila. O rei português D. João II 

decidiu que os refugiados mais desprovidos de posses deixassem Portugal durante o 

inverno entre 1492-93, porém dificultou-lhes a saída deles, exigindo que deixassem seus 

bens nos navios e, ainda, prometeu isenções fiscais aos que decidissem aceitar o 

cristianismo. 

Após a morte do rei português D. João II19, assumiu o rei D. Manuel, que 

inicialmente abrandou a perseguição aos judeus. Entretanto, os reis católicos da Espanha, 

Isabel de Castela e Fernando de Aragão, fizeram uma proposta ao rei português D. Manuel, 

de casarem sua filha Isabel com ele e em troca, o mesmo deveria expulsar todos os judeus 

do território português, tal qual haviam feito os espanhóis. Segundo Cecil Roth (2001), 

muito se foi debatido no reino, pois, se tal decisão fosse tomada, o reino perderia uma 

parcela poderosa da população que ocupava cargos importantes, e perderia também os 

tributos especiais pagos pelos judeus, mencionados anteriormente. A decisão final veio, e o 

rei aceitou a proposta espanhola, vindo a assinar o decreto de expulsão dos judeus de 

Portugal em 05 de dezembro de 1496, dando-lhes dez meses para a partida, não podendo 

os mesmos permanecer no reino após esse prazo. Como já foi dito, os que não quisessem 

sair do reino deveriam aceitar o batismo e renunciar sua antiga religião, assim como 

aconteceu na Espanha (ROTH, 2001: 56). 

                                                           
19 Foi rei de Portugal de 1481 a 1495. 
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Como se não fosse suficiente o decreto de expulsão, o rei tomou uma decisão a qual 

nem mesmo o Conselho de Estado nem o bispo aprovaram, a saber, a de batizar à força20 

crianças judias, como escreve Cecil Roth (2001): 

[...] A dezenove de março de 1497, sexta-feira foi dada a ordem em todo 

país para que todas as crianças entre idades de quatro e catorze anos se 

apresentassem para serem baptizados no domingo seguinte. [...] A hora 

marcada, as crianças que não foram apresentadas voluntariamente foram 

tomadas pelos esbirros e forçadas até a pia baptismal. Foram presenciadas 

cenas de indescritível horror quando estas foram separadas dos pais pelos 

funcionários régios. Estes não obedeceram as instruções muito à letra, 

tomando muitas vezes jovens de ambos os sexos até a idade de vinte 

anos. Em muitos casos os pais sufocavam os filhos no abraço de adeus. 

Noutros casos, atiraram-nos a poços para os salvarem da desgraça da 

apostasia e depois suicidaram-se. Por vezes, até velhos foram arrastados 

para as igrejas e batizados à força por fanáticos ultra-zelosos, que 

julgavam ter sido ordenada a conversão geral de todos os judeus. O efeito 

desejado de forçar os pais a acompanharem os filhos no baptismo em vez 

de os perder para sempre só em ocasiões excepcionalmente raras 

aconteceu. Em todos os outros casos, os neófitos involuntários, alguns 

mesmo bebes, foram distribuídos por todo o País, tão longe quanto 

possível da casa paterna, para serem criados em ambiente cristão (ROTH, 

2001: 57). 

 

O autor ressalta ainda que outras crianças retiradas dos pais foram enviadas para 

povoarem à Ilha de São Tomé na Costa Africana, onde grande parte morreu. Em meio a 

toda essa agonia, houve alguns cristãos portugueses que procuraram aceitar os filhos de 

vizinhos judeus para, posteriormente, ajudá-los a fugirem (Roth, 2001: 56, 57). Ou seja, 

antes mesmo de acabar o prazo para a saída dos judeus de Portugal, o rei proibiu suas 

orações públicas e se apoderou das sinagogas com tudo o que havia dentro, dando-as de 

presente a membros da nobreza. Os livros dos judeus também foram confiscados e os 

cemitérios judaicos transformados em pastos (WILKE, 2009: 64). 

Sobre o posicionamento português quanto aos judeus, Wilke (2009) dá um 

panorama do que significou tal ato: 

A política do rei D. Manuel foi descrita como um “religiocídio” ou 

“etnicídio”, pois visava abolir a identidade sócio-cultural dos judeus, 

deixando-os fisicamente em vida. Essa política tinha precedentes na 

Península Ibérica: os visigodos e, depois, os Almóadas e os monarcas 

espanhóis cristãos já tinham sucessivamente tentado forçar os judeus à 

apostasia. Entre os conversos espanhóis, alguns tinham mudado de 

religião durante os massacres de 1391, outros sob a pressão moral dos 

anos 1410-1415, outros ainda haviam-se submetido ao baptismo 

                                                           
20 Sobre o batismo forçado, a professora Renata Sancovsky (2010: 26) salienta que tal prática foi adotada 

dede o ano de 616 na Península Ibérica, fazendo parte do seu cotidiano do século VII. 
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espontaneamente, por interesse ou convicção. Muito diferente era o caso 

dos judeus portugueses, que tiveram de renunciar sua fé num curto lapso 

de tempo e em condições idênticas de coação. [...] Conscientes desse 

facto, desenvolveram formas de organização e códigos que lhes 

permitiam perpetuar uma identidade própria. Graças a uma forte coesão 

social e à sua criatividade cultural, não se acham desprovidos de defesa 

face à política de cristianização (WILKE, 2009: 73, 74). 

 

  Essa “forte coesão social” (WILKE, 2009: 74) ultrapassou o Oceano e se espalhou 

pela América espanhola e portuguesa, pois, como se tratava de uma época em a Península 

Ibérica estava iniciando a colonização da América, muitos judeus que decidiram aceitar a 

religião católica para não terem que sair de seus países de origem acabaram vindo para as 

Colônias fugidos, em forma de degredo ou simplesmente na tentativa de iniciar uma vida 

com menos pressão da Inquisição. 

Tanto na Metrópole, quanto nas Colônias, os judeus convertidos, chamados a partir 

de então de cristãos-novos, ou conversos, eram vistos com desconfiança pelos cristãos-

velhos, pois, sempre havia suspeitas de que eles poderiam voltar à prática de sua religião 

primeira, o que não seria tolerado pelo catolicismo. 

Em 1531, o rei D. João III21 solicitou ao papa a instauração da Inquisição em 

Portugal. O papa Clemente VII22 estabeleceu o tribunal com a bula cum ad nihil magis em 

dezembro do mesmo ano. Em 07 de abril de 1533, o mesmo papa concedeu o primeiro 

perdão geral após uma grande quantia paga aos prelados romanos pelo diplomata Duarte 

da Paz (WILKE, 2009: 82). Tal atitude garantia o abono dos feitos considerados desviantes 

da fé católica. Em 1536, o papa Paulo III23 voltou a autorizar o estabelecimento do tribunal 

em Portugal, porém, de uma forma restrita, não podendo, por exemplo, confiscar bens 

durante dez anos. Inicialmente, a inquisição esteve limitada, sendo que, em 1539, o rei D 

João III24 concedeu ao seu irmão D. Henrique o cargo de inquisidor. A partir do seu 

comando, tal tribunal passou a agir mais violentamente, tendo sido o primeiro auto-de-fé 

realizado em 1540. Outros tribunais foram instaurados no Reino português nas cidades de 

Évora, Coimbra, Lamego, Porto e Tomar, sendo os cristãos-novos os mais perseguidos. 

                                                           
21 Reinou em Portugal entre 1521-1557. 
22 Exerceu o papado entre 1523 e 1534. 
23 Foi papa entre 1534 e 1549. 
24 Rei português de 1521 a 1557. 
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O papado, no entanto, não satisfeito com os desmandos dos tribunais portugueses 

proibiu as atividades de tais tribunais em 22 de setembro de 1544, sendo que, em 16 de 

julho de 1547, a Inquisição em Portugal foi reinstalada e um novo perdão geral foi 

concedido aos cristãos-novos, promovendo-se a libertação de todos os acusados. A 

Inquisição portuguesa passou a ser dividida em duas partes: Lisboa que comandava o 

Centro-Norte, e Évora, o Sul do Reino. Outros tribunais foram criados depois, um em Goa 

na Índia, em 1560; outro em Coimbra, no ano de 1565. No ano de 1568, por meio de uma 

carta papal, todas as graças concedidas aos cristãos-novos foram desfeitas, e a Inquisição 

Portuguesa passou a agir com menos restrições de Roma. Sobre a preferência desta 

Inquisição portuguesa aos judeus, Carten L. Wilke (2009) ressalta: 

A missão essencialmente antijudaica da Inquisição Portuguesa, manifesta 

na sua actividade e na sua propaganda quando dos auto-de-fé, era 

evidentemente um poderoso factor de estigmatização dos cristãos-novos 

enquanto grupo social. Nesse clima de perseguição, os judeo-portugueses 

deixaram completamente de ocupar posto na administração política do 

reino. Assim se deu igualmente o fim do século de ouro da ciência neo-

cristã. Em 1564, o cardeal infante D. Henrique exigiu a exclusão dos 

cristãos-novos do Colégio de São Paulo da Faculdade de medicina de 

Coimbra (WILKE, 2009: 85). 

 

Assim, passou a ser algo muito difícil aos cristãos-novos, tanto de Portugal quanto 

da Espanha, atuarem em cargos públicos, pois, foram exigidos dos candidatos que 

comprovassem a “pureza” do seu sangue, ou seja, teriam que comprovar não terem 

antepassados judeus e mouros, principalmente25.  

Outra perseguição mais acirrada ocorreu em 1660, considerada a mais poderosa que 

as demais contra os cristãos-novos, por meio da qual nem o padre jesuíta António Vieira 

foi poupado, sendo acusado de “proteger” as “gentes de nação26”. Vários jesuítas 

procuraram, junto a Roma, diminuir os poderes do Tribunal em Portugal. Ainda segundo 

Wilker (2009), um panfleto feito por um antigo escrivão da Inquisição, “Notícias 

recônditas do modo de proceder da Inquisição com seus presos”, denunciou que muitos dos 

condenados pelo Tribunal eram verdadeiros cristãos, “[...] forçados a confessar uma 

heresia inexistente [...]” (WILKE, 2009: 156). A repercussão do folheto foi tão grande que 

fez o papa Clemente X suspender o tribunal em 1674, sendo estabelecido novamente em 

agosto de 1681. 

                                                           
25 Trataremos das leis dos estatutos de pureza de sangue no próximo capítulo. 
26 Outro termo para se referir aos judeus. 
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O último caso de pessoa relaxada ao braço secular27 em Portugal pela prática do 

judaísmo foi em 1760, pelo tribunal de Évora. Cinco anos depois aconteceu em Portugal o 

último auto-de-fé com judaizantes. Nas reformas do Marques de Pombal, os registros 

genealógicos capazes de qualificar cristãos-novos e velhos foram destruídos, sendo que as 

distinções legais só foram abolidas em 1773. Porém, afirma Wilker (2009: 159), que essas 

medidas não foram suficientes para proclamar a liberdade religiosa no solo português. 

1.1 A Atuação da Inquisição Portuguesa quanto aos acusados de práticas judaizantes 

Como nosso trabalho tem o foco em processos inquisitoriais, é de suma importância 

que conheçamos as diretrizes do funcionamento do Tribunal do Santo Ofício da Inquisição 

em Portugal, para podermos estudar os pormenores dos documentos.  

Sergio da Mata (2010), em seu livro História e Religião, refletiu sobre a 

importância do uso dos processos inquisitoriais para a pesquisa em história da religião: 

De que fontes pode lançar mão o historiador das religiões? Tudo 

depende, evidentemente, do objeto em questão e dos métodos por meio 

dos quais se pretende abordá-lo. Quando a história das religiões se 

limitava ao escopo dos fenômenos eclesiásticos, o fundamental podia ser 

encontrado na documentação escrita de um bispado, de um monastério, 

de uma ordem religiosa. A tarefa é facilitada pelo cuidado com que as 

igrejas, via de regra, registram suas atividades. A problemática e o foro 

investigativo do pesquisador é que ditam o tipo de documentação a ser 

utilizada. O que hoje é desprezado, amanhã pode se revelar rico em 

tesouros. Foi o que aconteceu com processos inquisitoriais, registros de 

batismo, testamentos, legendas e haliografias: desprezadas ao longo do 

século XIX, foram redescobertas na segunda metade do século passado 

pelos historiadores das mentalidades. Aspectos da cultura material como 

a construção de templos, da conformação do espaço urbano e, não menos 

importante, dados iconográficos, tornaram-se importantes não apenas 

para os estudos urbanísticos e de história da arte; o historiador das 

religiões pode e deve utilizá-las. (MATA, 2010: 72). 
 

Como visto, os registros inquisitoriais são, portanto, uma fonte riquíssima para o 

estudo da religião. Para entendê-las, é necessário, entretanto, não apenas ler os processos, 

mas conhecer as leis específicas que regiam os tribunais de cada região que se pretende 

estudar. Abordaremos, portanto, como se dava a atuação da inquisição tomando por base o 

Manual dos Inquisidores; o Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de 

Portugal 1640; as Ordenações Filipinas, no que concernem as questões religiosas do reino 

                                                           
27 Ou seja, sentenciado à fogueira. 



37 

 

 

Português e o Monitório do Inquisidor. Nosso foco serão as leis que regiam a perseguição 

aos judeus, cristãos-novos e acusados de judaizantes. 

1.1.1 O Manual do Inquisidor 

O primeiro documento que devemos conhecer quando falamos de Inquisição é o 

Manual do Inquisidor. Ele foi escrito por dois dominicanos, Nicolau Eymerich (século 

XIV) e Francisco Peña (século XVI), que compilaram ideias da Igreja concernentes a 

questões de heresias e de como combatê-las. Trata-se não somente um manual prático, mas 

também hermenêutico, pois engloba questões teológicas da Patrística e interpretações do 

Antigo e do Novo Testamento, que são postos como argumentos para justificar todas as 

práticas utilizadas pelo tribunal. Assim como o Malleus Maleficarum, conhecido em 

português como Martelo das Feiticeiras, foram os manuais com grande abrangência na 

Europa para a luta da Igreja frente a qualquer traço de religiosidade considerada desviante.  

 No que diz respeito à heresia, que era considerada o maior crime contra a Igreja, 

assim se expressa o Manual do Inquisidor:  

[...] herética é toda proposição que oponha: 

a. A tudo que esteja expressamente contido nas escrituras; 

b. A tudo que decorra necessariamente do sentido das escrituras; 

c. Ao conteúdo das palavras de Cristo, transmitidas aos apóstolos, que 

por sua vez, transmitiram-nas a igreja; 

d. A tudo o que tenha sido objeto de uma definição em alguns dos 

concílios ecumênicos; 

e. A tudo o que a igreja tenha proposto à fé dos fiéis; 

f. A tudo o que tenha sido proclamado, por unanimidade, pelos padres 

da igreja, no que diz respeito à reputação da heresia; 

g. A tudo que decorra, necessariamente, dos princípios estabelecidos 

nos itens c, d, e, e f. (EYMERICH, 1993: 33 e 34). 

 

Conforme tais preceitos, os cristãos que aderiram ao judaísmo ou os judeus que 

foram convertidos ao catolicismo e depois tentavam voltar ao judaísmo, eram considerados 

hereges. No caso de Portugal, esse foi o principal motivo da instauração da inquisição. O 

judaísmo era posto como “seita execrável” pela Inquisição, e todo cristão que ajudasse um 

judaizante era preso também como herege (EYMERICH, 1993: 59). Além disso, o judeu que 

fosse pego tentando ajudar, de alguma forma, a conversão ou a volta de alguém ao 

judaísmo recebia algumas penas, tais como: “[...] Proibição de conviver com cristãos, 

multa, prisão e surra [...]”, em casos mais graves, era levado ao braço secular, ou seja, a 

pena máxima que era a morte na fogueira (EYMERICH, 1993: 60). 
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Judeus convertidos teriam a obrigatoriedade de trocar o nome, devendo possuir um 

nome cristão. De acordo com o Manual, essa foi uma norma estabelecida pelo rei Felipe II 

da Espanha. É possível perceber essa prática nos judeus, que após os editos de expulsão da 

Espanha e de Portugal aceitaram o catolicismo. 

Outro ponto curioso que observamos é o fato de que o Papa, chefe supremo da 

Igreja Católica, teria, segundo o manual, o poder não só sobre os cristãos, mas também 

sobre os considerados infiéis. Ademais, teria autoridade para julgar os judeus, caso 

fizessem algum rito fora dos parâmetros do próprio judaísmo. A ideia da Igreja era de que 

os ritos judaicos autenticam o cristianismo. Faz-se interessante notar que, pelo Manual, 

alguém que fora batizado à força era considerado cristão, devendo obedecer a todos os 

preceitos da Igreja. Se não o fizesse, era considerado culpado, pois, havia recebido o 

símbolo da fé cristã. Se eles fossem modificados estariam “[...] profanando um testemunho 

válido da fé cristã [...]. Os judeus acusados de cometerem heresia contra a própria fé serão, 

então, condenados” (EYMERICH, 1993: 63). Em virtude disso, vários livros judaicos que 

para a Igreja continham heresias foram queimados. A única mudança que um judeu poderia 

fazer era aceitar o cristianismo. 

A importância maior em relação aos hereges era impedir que as suas ideias não 

“corrompessem” o cristianismo. E, não obstante não fossem obrigados à conversão, os 

mesmos deveriam ser afastados da Igreja e até mesmo isolados e/ou perseguidos. As festas 

judaicas não poderiam ser públicas, na verdade eram proibidas e reprimidas pelo próprio 

poder civil, que se não cumprisse com seu dever, a Igreja o faria, podendo, inclusive, 

condenar o judeu à morte (EYMERICH, 1993: 64 e 65). 

Diante do exposto, podemos apresentar um panorama de como era incisiva a 

pressão contra o judaísmo e como a Igreja Católica. Isto é, ao mesmo tempo, em que 

reconhecia sua importância para o cristianismo, no sentido em que “prezava” pela pureza 

dos seus ritos, se impunha para que os argumentos judaicos não fossem de encontro à sua 

doutrina, usando para isso, todos os métodos disponíveis de coerção.  

Nesse sentido, Eymerich demonstra que 

Foi em 1230 que Gregório IX mandou queimar o Talmude, depois de 

saber que esse livro estava cheio de afirmações heréticas e ultrajantes aos 

olhos da religião cristã. A sentença do pontificado foi executada pela 

chancelaria da Universidade de Paris. Inocêncio IV, sucessor de Gregório 

IX, confirmou a sentença e estendeu-a a todos os livros com estilo e 
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conteúdo semelhantes ao Talmude. O livro está incluído em muitos 

lugares, no Índice dos livros proibidos (EYMERICH, 1993: 66). 

 

Essa citação do Manual mostra como a literatura rabínica era vista pela Igreja, e 

como o combate a ela ocorreu muito antes do Index Librorum Prohibitorum28, que foi 

estabelecido na Contra-Reforma. No capítulo do Manual que aborda como devem ser os 

interrogatórios, há uma parte específica para tratar dos “rejudaizantes”. Esses seriam os 

judeus que aceitaram o catolicismo, mas continuavam fiéis ao judaísmo. Em virtude de não 

poderem expressar sua religiosidade na totalidade de seus rituais, eles tentavam realizar 

alguns ritos mais caseiros. Os principais apontados pelo Manual, e que veremos se repetir 

no Monitório do Inquisidor Geral são: 

Vão raramente a igreja, freqüentam a comunidade judia. Fazem amizade 

com judeus e evitam contato com cristãos. Nas festas judias, comem com 

os judeus. Não comem carne de porco. As sextas-feiras, comem carne. 

Guardam o sábado. E, escondidamente, trabalham em suas casas nos dias 

de festa (EYMERICH, 1993: 132). 

 

Já na América Portuguesa, as denúncias mais comuns referiam-se a guardar os 

sábados e as festas judaicas, principalmente a da rainha Esther, a Lua Nova e o jejum de 

Yon Kippur. Eram acusados por não comerem carne de porco, coelho, peixes sem escamas 

e sangue, também por não observarem os jejuns católicos nem a guarda do domingo. 

Adiante destrincharemos mais tais práticas. 

 Para iniciar os trabalhos da Inquisição em alguma região, o Inquisidor apresentava-

se ao governante, que deveria dar-lhe todas as condições para o trabalho e todos os 

servidores do rei deviam-lhe obediência. O governante ainda teria que dar salvo-condutos 

para o inquisidor e todos os que trabalhassem com ele. O arcebispo e os bispos locais 

deveriam conhecê-lo antes dos trabalhos começarem. Tanto as credenciais de Roma quanto 

as que o rei lhe dera deveriam ser apresentadas a eles. Além disso, as autoridades civis 

também deveriam contribuir em tudo para o bom funcionamento da Inquisição e, se o 

inquisidor achasse necessário, poderia obrigar as autoridades civis a prestar-lhe juramento 

de defesa da Igreja contra as heresias (EYMERICH, 1993:87-89).  

  O tempo de duração de um processo variava de acordo com a “colaboração” do réu. 

Nos casos que estudamos, por exemplo, o processo de Diogo Vaz Penalvo se estendeu por 

                                                           
28 Índice dos Livros Proibidos, promulgado pela primeira vez pelo papa Paulo IV em 1559, no Concílio de 

Trento, realizado no período da Contra-reforma católica de 1545 a 1563. 
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quase três anos. Se o réu negasse, o processo se estenderia para que ele tivesse “tempo de 

refletir”. Caso fosse advertido a confessar e não o fizesse, era enviado para o tormento. Se 

passasse todo o tormento e permanecesse dizendo que não tinha “culpas que confessar”, e 

não tivessem provas suficientes para uma condenação de delito grave, a sentença dada 

geralmente era o hábito penitencial que deveria usar sempre ao sair de casa e, as 

penitências espirituais. Tal penalidade era comum nos casos dos acusados de judaizantes 

ao qual não se tinham muitas provas. Se após as torturas o réu continuasse sem confessar e 

não fosse encontradas maiores provas que o incriminasse, ele receberia a sentença da 

absolvição: 

[...] Se o réu não confessar, ordenarão aos carrascos para que tirem suas 

roupas – o que farão imediatamente, sem brincadeiras, como se tivessem 

tomados de emoção. Enquanto é despido pelos carrascos, pedirão a ele 

que confesse. Se continuar a resistir, será levado num canto, 

completamente nu, por esses fiéis idôneos, que lhe suplicarão cada vez 

mais. Começam a dizer-lhe, ao mesmo tempo que suplicam, que, se 

confessar terá sua vida poupada, se jura que nunca mais vai cometer tais 

crimes. [...] 

Se não conseguir nada através desses meios, e se as promessas se 

revelarem ineficazes, executa-se a sentença e tortura-se o réu da forma 

tradicional sem busca de novos artifícios nem inventar os mais 

rebuscados: mais fracos ou mais violentos; de acordo com a gravidade do 

crime. Durante a tortura, primeiramente interroga-se o réu sobre os 

pontos menos graves, depois sobre os mais graves, porque vai confessar 

mais facilmente as faltas pequenas do que as graves. [...] Se, depois de ter 

sido convenientemente (decenter) torturado, não confessar, vão-lhe 

mostrar os instrumentos de um outro tipo de tortura, dizendo-lhe que vai 

passar por todos eles se não confessar (EYMERICH, 1993: 154, 155). 

 

Ainda de acordo com o Manual do Inquisidor (1993), quando uma pessoa que 

passasse por todo esse processo e, tendo sido liberada, voltasse posteriormente a ser 

acusada, ela teria a pena máxima, ou seja, seria relaxada ao braço secular, pois seria 

considerada relapsa. Caso na hora da morte houvesse o arrependimento, era-lhe dada a 

morte pelo garrote, ou seja, por enforcamento e depois era queimada. Se não houvesse 

arrependimento, a pessoa era queimada viva.  
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Figura 1: Polé, um dos tormentos mais usados pela Inquisição portuguesa. 

 

Fonte: Disponível em: < https://estudosinquisitoriais.wordpress.com/os-seus-metodos-de-acao/>. Acesso em 

01 de dez. 2016. 

 

Quanto ao interrogatório, o Manual ensina ao inquisidor usar de toda malícia “para 

convencer o acusado de que aderiu a uma heresia” (EYMERICH, 1993: 155), sempre com 

calma, devendo-se considerar o acusado culpado durante o interrogatório. O inquisidor 

também deveria usar a estratégia de alegar que já sabe de tudo o que o réu fizera e, assim, 

recomendar ao réu a confissão o quanto antes a fim de garantir a salvação da sua alma. 

Todo o jogo de manipulação era evocado nessa hora, por isso, é possível que muitas 

pessoas confessassem o que não haviam feito para se verem livres dos cárceres, ou, não 

confessavam, pois sabiam que se assim o fizesse, a pena seria maior que a tortura. 

Sobre o ato de queimar os réus pela Inquisição, Nazario (2005: 45) mostra que, pelo 

Manual do Inquisidor, o herege deveria perecer pelo fogo, pois: 

Segundo a lógica dos inquisidores, se o crime de lesa-majestade era 

punido com a morte, a heresia seria um “crime de lesa majestade divina”, 

deveria ser igualmente punida com a morte e, posto que a morte na 

fogueira era a mais terrível das mortes, seria justo que “o mais cruel dos 

delitos” fosse castigado com o fogo, que purificava o ambiente 

contaminado pelo miasma da heresia, devolvendo ao fiel a confiança nos 

valores eternos. Elemento natural, que simbolizava a fé, o fogo 

revigorava as verdades recebidas, consumindo os erros. Para alguns 

teólogos, o fogo nos ossos e cadáveres dos hereges desenterrados ou 

https://estudosinquisitoriais.wordpress.com/os-seus-metodos-de-acao/
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mortos, no corpo dos hereges vivos e nos manequins ou efígies dos 

hereges que conseguiam fugir, equivalia a privá-los da gloriosa 

ressurreição. As representações tradicionais do inferno valiam-se do fogo 

como elemento de eterna pena [...]. E se a calma reina frente ao inferno 

posto em imagens, que se diria do inferno posto em cena? As chamas 

sagradas da fogueira eram uma amostra grátis do inferno, confirmando as 

vantagens práticas de comportar-se de acordo com as normas, regras, 

ritos e tradições estabelecidas, pelas quais o fiel conquistava o direito à 

vida. Os cristãos que armavam fogueiras traziam um pouco do inferno à 

Terra, queimando os que caíam em tentação para recordar os que ainda 

hesitavam ante as conseqüências da queda (NAZARIO, 2005: 48 e 49). 

                               

De acordo com as afirmações acima, a sentença maior tinha que ser vista por todos, 

como um grande espetáculo. O medo causado pela fogueira deveria servir de ensinamento 

para as pessoas não andassem como os hereges, representando um pouco do que seria o 

inferno.  

Quanto às sentenças, estas variavam entre: o relaxamento ao “braço secular”, que 

era a morte na fogueira – garroteado ou vivo; o trabalho pesado nas galés das embarcações, 

onde a expectativa de vida não era grande; o degredo para um lugar inóspito, muitos 

tiveram essa sentença para o Brasil, inclusive a irmã de Diogo Vaz; e o uso do sambenito, 

que era uma vestimenta especial, variando-se o seu uso entre alguns anos ou 

perpetuamente, consistindo em uma pena humilhante e vexatória. Sobre esse último temos 

o seguinte comentário a respeito da sua função no Manual do inquisidor: 

Além disso, deve-se observar que se pode amenizar as penas de um 

herege que tenha confessado logo, ou que só tenha caído por pouco 

tempo em heresia. Hereges deste tipo poderão ser condenados a prisão 

perpétua, entendendo-se por ‘prisão’ a cidade em que moram; para 

vergonha deles e exemplo para os demais, serão obrigados a usar o 

sambenito pelo resto da vida (sabemos que o objetivo desta medida 

‘liberal’ é entregar a sanha e ao sarcasmo da população os apenados da 

Santa Inquisição) (EYMERICH, 1993: 168). 

 

Além do processo sofrido, a sentença do hábito penitencial constituía-se em 

humilhação para os sentenciados pelo Tribunal do Santo Oficio, pois, durante determinado 

tempo, teriam que usar tal vestimenta sempre que saíssem de casa, mostrando que foram 

condenados pela Inquisição.  
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Figura 2: Pintura de Francisco de Goya que apresenta o Sambenito ou Saco bento  

 

 

Fonte: WACHEL, Nathan. A fé na lembrança: Labirintos marranos. Trad. Mary Amazonas Leite de Barros. 

São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2009, 118p., il. 

 

Se uma pessoa morresse durante o processo inquisitorial, este não pararia. Se, ao 

final do processo ela fosse condenada a fogueira, seu corpo era exumado e seus ossos 

queimados. Isso foi o que aconteceu com João Rodrigues, tio de Diogo Vaz. Ele faleceu no 

cárcere, porém, como havia sido denunciado por trinta e seis pessoas, seu processo teve 

continuidade e ele recebeu tal punição. 

Havia também a “queima em efígie”, ou seja, quando uma pessoa não era 

encontrada ou conseguia fugir, era feito um boneco para representá-la, o que servia para a 

humilhação pública de seus parentes. Se após a queima a pessoa fosse encontrada, não 

sendo relapsa, ou seja, se não tivesse sido julgada anteriormente, o seria agora. Caso fosse 

relapsa, seria enviada ao braço secular. 

Outro problema que acusados pela Inquisição enfrentavam era o confisco dos bens. 

Nos acusados de judaísmo, o confisco era feito junto com a prisão dos mesmos. De acordo 

com Léon Poliakov (1996), a retirada dos bens era justificada, pois, Adão e Eva foram 

castigados por sua desobediência sendo expulsos do paraíso. Eles são considerados os 

primeiros hereges, sendo suas vestes usadas após a queda um exemplo de sambenito 

(POLIAKOV, 1996: 160). 
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1.1.2 O Regimento Inquisitorial Português de 1640 

Os Regimentos da Inquisição Portuguesa foram responsáveis pela normatização da 

Inquisição neste país. Neles, encontramos as recomendações de como deveria proceder 

cada funcionário do Santo Ofício nas mais diversas situações. Eles regiam os pagamentos 

dos funcionários da inquisição, o modo como deveriam ocorrer as prisões, os 

interrogatórios, os tormentos. Especificam também os critérios para a ocupação de cada 

cargo no Tribunal. Os Regimentos sofreram algumas modificações durante os anos. 

Temos, portanto, os Regimentos dos anos: 1552, 1613, 1640 e 1774. Nesse trabalho 

analisaremos somente o Regimento de 1640, pois ele engloba os casos que nos propomos a 

estudar. 

 O Regimento de 1640 foi escrito ao final da União Ibérica, tendo como principal 

articulador o inquisidor-geral D. Francisco de Castro. Segundo o artigo de Afrânio Jácome 

e Carlos Cavalcanti (2013), tal inquisidor era favorável ao governo da coroa espanhola em 

solo português, o que acarretou na sua prisão por dois anos, por tentativa de regicídio. 

Após tal período, D. Francisco retornou ao seu posto de inquisidor no Reino, contrariando 

inclusive o Regimento, que não permitia atuar como funcionário da Inquisição quem 

tivesse sido preso. 

No que tange ao tormento29, o Regimento em questão impõe que seja acompanhado 

por médico e cirurgião, para que a pena aplicada não leve o indivíduo a morte. Caso o 

falecimento ocorra, o documento é enfático ao dizer que a culpa seria do réu, pois não 

confessou antes de ir ao tormento. Quando houvesse a confissão durante o tormento, após 

vinte e quatro horas, o réu era questionado novamente para ratificar sua confissão. Em 

casos considerados muito graves, o réu voltaria a ser torturado. Depois da tortura, o 

processo voltaria à mesa para encerrar o caso. Se morresse no cárcere, o processo 

continuaria, e, sendo condenado por um crime que necessitasse de sequestro de bens, seus 

parentes eram notificados e a sentença cumprida. Se fosse relaxado ao braço secular, seria 

queimado em efígie. 

O Título II do terceiro livro do Regimento aborda a questão dos hereges negativos, 

ou seja, daquelas pessoas que negam ter feito algo contra a fé católica, porém, há muitas 

provas de seu “crime”. Um dos pontos mais abordados nesse título é com relação aos 

                                                           
29 Livro II, Título XIV do Regimento do Santo Ofício Português de 1640. Disponível em: 

https://ihgb.org.br/publicacoes/revista-ihgb/item/108071-revista-ihgb-volume-392.html. 
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observantes da lei de Moisés, além de outros tipos de heresias. Tendo a Mesa Inquisitorial 

considerado suficientes suas culpas, mesmo o réu as tendo negado, seria relaxado ao braço 

secular. 

E todas as sobreditas penas haverão os negativos, que forem convictos 

em algumas cerimônias heréticas que se provem serem feitas por atos 

reiterados, como são, judaísmo, a guarda das Páscoas dos Judeus, que 

vem na Lua de Março, ou os jejuns do Thaniz30 das segundas, e quintas 

feiras, ou do Quipur, que vem no seu dia grande do mês de Setembro, ou 

na observância da guarda dos Sábados. 

E sendo os negativos Heresiarcas, ou Dogmatistas levarão ao Auto da fé 

carocha, com o título de Heresiarca ou Dogmatista, e as casas, em que se 

provar, que faziam sinagoga, e ajuntamento para ensinarem seus erros, 

serão arrasadas, postas por terra, e salgadas, no chão, que ficar delas, se 

levantará um padrão de pedra, com letreiro, no qual se declare a causa 

porque se mandarão arrasar, e salgar (Livro III, Título II do Regimento 

do Santo Ofício Português de 1640). 

 

Quanto aos que já haviam sido liberados da inquisição e que voltavam aos cárceres, 

eram considerados relapsos, e sua pena seria o relaxamento ao braço secular, como já 

mencionamos anteriormente. Os que também apoiavam de alguma forma os hereges, 

acobertando-os ou encobrindo suas culpas, sofreriam as mesmas penas destes.  

Tal regimento ensinava aos inquisidores que o sentimento de ódio ao crime da 

“gente de nação31” devia ser expandido para a pessoa que mostrasse apoio a eles e que não 

se poderiam conversar particularmente com os suspeitos, nem aceitar presentes32. Outra 

característica do antijudaísmo português manifestado no Regimento, se dava quando algum 

judeu estrangeiro fosse realizar negócios ou visitar o Reino. No Título III, § 38 

encontramos a seguinte ordem: 

Vindo a este Reino algum judeu de sinal, os Inquisidores o mandarão 

chamar à mesa e lhe ordenarão, com graves penas, que tragam sempre 

chapéu amarelo, e não se comunique em segredo com a gente da nação, e 

só fale com aquelas pessoas, com que tiver negócio, e tanto que for noite 

se recolha a sua casa, e ordenarão a um familiar de confiança que o 

acompanhe, e faça cumprir o sobredito, e por este trabalho lhe assinarão o 

salário que parecer, que o judeu mesmo lhe pagará (Livro I, Título III, § 

38 do Regimento do Santo Ofício Português de 1640). 

 

                                                           
30 Sobre esse jejum, acreditamos que se refira ao jejum “17 de Tamuz”, que é celebrado no mês de julho, e 

faz referência a destruição do Templo de Jerusalém pelos romanos. É uma data que também marca a quebra 

das Tábuas da Lei por Moisés. 
31 Outro temo aplicado aos judeus. 
32 Livro I, Título I § 8 do Regimento do Santo Ofício Português de 1640. Disponível em: 

https://ihgb.org.br/publicacoes/revista-ihgb/item/108071-revista-ihgb-volume-392.html. Acesso em 

26.04.2016. 

https://ihgb.org.br/publicacoes/revista-ihgb/item/108071-revista-ihgb-volume-392.html
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Vale ressaltar que o “familiar” a que o texto se refere corresponde a um cargo da 

Inquisição e consistia em pessoas escolhidas por terem bom procedimento perante as 

questões de fé, devendo possuir também uma boa renda, que lhe permitisse viver 

abastadamente. Sua função consistia em observar e denunciar ao Tribunal, atos contra a fé, 

e denunciar quando algum penitenciado não estivesse cumprindo as penas que lhe haviam 

sido impostas pelo Tribunal. O judeu que visitasse o Reino teria que ser acompanhado por 

tal pessoa e ainda seria exposto com um sinal distintivo, no caso, o uso do chapéu amarelo, 

tendo ainda que pagar por esse “serviço”.  

Percebemos, portanto, que os Regimentos feitos por Portugal constituíram-se numa 

compilação das ideias do Manual do Inquisidor, não obstante tenham sido acrescentadas 

normas práticas para o funcionamento do Santo Oficio português. 

1.1.3 O Monitório do Inquisidor Geral 

Sobre as visitações da Inquisição a América Portuguesa, a historiadora Sônia 

Siqueira (2011) comenta que os trabalhos inquisitoriais tinham início no domingo com 

muita pompa na igreja principal, onde a população era estimulada a confessar e denunciar 

os desvios da fé que eram lidos. No caso da América Portuguesa, o documento usado para 

que as pessoas conhecessem os atos que deveriam denunciar ou confessar era o Monitório 

do Inquisidor, que denunciava os desvios da fé dos hereges. Os editos eram espalhados 

pelas igrejas e praças. Essa época era chamada de “Tempo da Graça” e quem se 

confessasse ou denunciasse as práticas heréticas ou os desvios de condutas nesse período 

receberia misericórdia. Acabado tal período, os processos passavam a serem formados; as 

testemunhas ouvidas e, após todos os tramites, as sentenças dos réus eram lidas no auto de 

fé, em uma procissão que ia da igreja à praça principal. 

O Monitório do Inquisidor Geral era, portanto, o documento lido e afixado na igreja 

principal do local onde a Inquisição iria começar a atuar. Ele é um resumo dos 

considerados delitos contra a fé que deveriam ser denunciados e/ou confessados. O 

documento utilizado no Brasil encontra-se transcrito no livro de Capistrano de Abreu, 

Ensaios e estudos, 2ª série (cf. Anexo). 

Como principais condutas relacionadas ao criptojudaísmo o documento elenca: 

varrer a casa sem passar o lixo pela porta da frente; não comer carne de porco, coelho, 
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lebre e peixes de pele; arrumar a casa nas sextas-feiras e fazer um jantar especial; usar 

roupas limpas nos sábados; dentre outros. 

O documento continua relatando outros modos de pensar e agir que deveriam ser 

denunciados, a saber: pessoas que seguiam a religião muçulmana, que praticavam algum 

tipo de protestantismo, feitiçarias, os relapsos, quem tinha posse de livros proibidos e os 

bígamos. Porém, os detalhes dados às questões judaicas são muito mais contundentes do 

que os outros “crimes” que o Tribunal procurava encontrar no Brasil. 

 Muitos dos ritos citados pelo Monitório foram denunciados na América Portuguesa 

e por meio dos processos arrolados é possível compreender algumas das características do 

judaísmo que tentava sobreviver na Colônia. Trataremos posteriormente das questões 

específicas de tal religiosidade. 

1.1.4 As Ordenações Filipinas  

O governo atuava juntamente com a igreja, sendo, portanto, as Ordenações 

Portuguesas as leis que tratavam das regras gerais, também regiam o comportamento da 

Igreja e o funcionamento da Inquisição. Foram elas: As Ordenações Afonsinas (1500 – 

1514), Manuelinas (1514 – 1603) e Filipinas33 (1603 – 1774). Analisaremos brevemente 

como os judeus e/ou judaizantes eram tratados na última ordenação, tendo em vista que é 

ela que abrange o período que nos propomos estudar.   

No Segundo Livro das Ordenações Filipinas, encontramos duas questões 

envolvendo os judeus. A primeira trata-se da imunidade da Igreja, no sentido do que 

aconteceria caso alguém perseguido pela justiça secular tomasse abrigo em alguma igreja. 

Era proibido que a pessoa fosse morta dentro do recinto considerado sagrado, o culpado 

deveria ser retirado da igreja para cumprir sua pena. No caso do judeu ou mouro que se 

abrigasse em tal local, a ordem seria: 

E se algum Judeu, ou Mouro, ou outro infiel fugir para a Igreja, 

acoutando-se a Ella, não será per Ella defendido, nem gozará de sua 

imunidade, porque a Igreja não defende os que não vivem debaixo de sua 

Lei, nem obedecem a seus mandamentos. Porém se elle se quizer logo 

tornar Christão, e de feito for tornado á Sancta Fé de nosso senhor JESU 

CHRISTO, antes que parta da Igreja, poderá gozar da immunidade della, 

assi e tão cumpridamente, como se ao tempo, que se acontou á Igreja, 

fora já Christão (Ordenações Filipinas; Livro II. Título V; § 1). 

 

                                                           
33 Disponível em: <http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm>. Acesso em 26 de abr. 2016. 

http://www1.ci.uc.pt/ihti/proj/filipinas/ordenacoes.htm
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Diante do exposto, fica clara a importância dada aos que fossem cristãos, a esses 

eram ofertadas certas benesses, as quais não eram oferecidas aos fugitivos de outras 

religiões. Outra questão importante pode ser identificada no tocante a quem poderia ser 

testemunha. As Ordenações seguiam o mesmo padrão dos Regimentos portugueses e do 

Manual do Inquisidor, rejeitando-se, portanto, quem tivesse o “sangue infecto” de judeu ou 

de mouro. Havia ainda uma lista de outras pessoas que não poderiam testemunhar, como os 

escravos e os familiares dos réus. A preferência também era dada aos homens em 

detrimento das mulheres (Ordenações Filipinas; Livro III. Título LVI; § 4). 

O Quinto Livro das Ordenações Filipinas contém várias leis para reger a religião 

dos súditos portugueses, tocando em pontos como feitiçarias, heresias, apóstatas, e várias 

questões de práticas que não eram aceitas pela fé e costumes católicos. Uma das questões 

abordadas que nos chamou a atenção diz respeito ao casamento ou ao “ajuntamento 

carnal”, que proibia, nos dois casos, a união entre cristãos e os infiéis, principalmente os 

mouros ou judeus, aplicando-se a pena de morte para ambos envolvidos. (Ordenações 

Filipinas; Livro V. Título XIV). 

Em relação aos judeus ou mouros que visitavam o Reino, a lei era a mesma do 

Regimento de 1640, sendo obrigatório o uso dos sinais distintivos, no caso, uma carapuça 

ou chapéu amarelo e para os mouros, uma lua de pano vermelho costurada na capa. Caso 

não fosse obedecida, a lei ordenava que fosse preso, tendo o réu que pagar fiança para 

poder ser liberado. 

A saída dos cristãos-novos do Reino sem permissão também não era aceita, 

principalmente se seu destino fosse para “terra alguma de mouros”. Acreditamos que isso 

se deva ao fato de que em outras épocas, no próprio território português, havia a tolerância 

entre judeus e muçulmanos e muitos judeus quando foram expulsos da Península Ibérica 

dirigiram-se para reinos muçulmanos. Caso eles conseguissem fugir, perderiam toda sua 

fazenda. E se ficasse provado que alguém os ajudou a ir para terras de mouros, tal pessoa 

teria pena de quatro anos de degredo para a África. Caso tivesse ajudado a irem para outro 

lugar cristão, perderia a fazenda. 

 No próximo capítulo trataremos da religiosidade criptojudaica e a questão dos 

judeus na América Portuguesa, as leis de pureza de sangue e o processo de Diogo Vaz 

Penalvo.



CAPÍTULO II  
A RELIGIOSIDADE CRIPTOJUDAÍCA E A AMÉRICA PORTUGUESA 

 

Os judeus da Península Ibérica já eram resultado da diáspora e, com os decretos de 

expulsão e o batismo forçado, os que restaram no reino, os cristãos-novos, foram impelidos a 

mais uma diáspora, chegando então a América Portuguesa, seja por meio dos degredos, ou 

como fuga do sistema repressor inquisitorial. Stuart Hall (2003) na em sua reflexão sobre a 

diáspora, salienta que a cultura é trazida apesar das mudanças de localidade sofridas, e que a 

espera pelo retorno ao lar se faz presente na memória do povo: 

Essencialmente, presume-se que a identidade cultural seja fixada no 

nascimento, seja parte da natureza, impressa através do parentesco e da 

linhagem dos genes, seja constitutiva de nosso eu mais interior. É 

impermeável a algo tão ‘mundano’, secular e superficial quanto uma 

mudança temporária de nosso local de residência. A pobreza, o 

subdesenvolvimento, a falta de oportunidades – os legados do império em 

toda parte – podem forçar as pessoas a migrar, o que causa o espalhamento – 

a dispersão. Mas cada disseminação carrega consigo a promessa do retorno 

redentor (HALL, 2003: 28). 

 

Ser cristão-novo no contexto da diáspora era usar constantemente de subterfúgios para 

cultuar e se expressar, devido à sua ligação com sua religião ancestral, que, permanecia como 

parte mais profunda do seu eu. Essa personalidade acabou moldando hábitos dos colonos, 

agregando valores culturais à futura sociedade brasileira. 

Ricardo Foster (2006) também nos esclarece: “O marrano diz o que os outros não 

podem ou não sabem dizer, porque estes não atravessaram a terrível experiência da fratura, da 

perda irreversível do lar” (FOSTER, 2006: 32).  

Sobre o termo utilizado pelo autor “marrano” ou marranismo, David Maeso (1977) 

expõe as possíveis origens dessa expressão que foi associada aos criptojudeus. O autor em 

questão não aceita a ideia de que os judeus foram chamados de marranos porque essa 

expressão significava “porco”. Ele explica que o processo foi ao inverso: Por serem os judeus 

chamados de marranos, passou-se a associar a terminologia ao porco, por ser um animal 

imundo, associando-o ao homem sujo (MAESO, 1977: 16). Depois de uma longa exposição 

sobre a problemática do termo em algumas línguas como hebraico, espanhol e árabe, ele 

chega à conclusão que tal expressão significa “o desvio do reto, direito, do bom caminho 

iniciado com a conversão” (MAESO, 1977: 19). A expressão em questão será usada em nosso 

trabalho com sinônimo de criptojudaísmo, seguindo a mesma utilização dos autores que 

faremos menção. 



50 

 

 

O marrano, mesmo em diferentes partes e com a perseguição, tinha seu coração judeu-

português palpitando pelo seu lar: 

Em que pese essas palavras, os sefarditas que optaram pela diáspora não 

esqueceram os laços que os mantinham conectados ao judaísmo Ibérico. 

Mesmo longe muitos se recusavam a abandonar a sua identidade judaico-

portuguesa. Como exemplo disso temos a obra “Consolação às Tribulações 

de Israel” de Samuel Usque que, mesmo escrita e impressa em Ferrara, o seu 

autor optou por redigi-la na ‘língua que mamou’. (SILVA e BISPO, 2015: 

36). 

 

A América portuguesa passou então a ser também o lar de muitos cristãos-novos, 

judeus de coração, se adaptando as condições de clima, trabalho, formando com os cristãos-

velhos, índios e negros a posterior nação brasileira. 

2.1 A América Portuguesa 

A vinda dos cristãos-novos ao Brasil ocorreu desde o início da colonização 

portuguesa, o que foi facilitado porque não houve no Brasil um tribunal inquisitorial 

permanente. A Inquisição atuou por meio das Visitações, que era “uma inspeção periódica 

que por determinação do Conselho Geral do Santo Ofício realizava um delegado seu para 

inquirir do estado das consciências em relação à pureza da fé e dos costumes” (SIQUEIRA, 

2011: 34) e dos Familiares que eram pessoas designadas pelo tribunal para denunciarem 

praticantes de hábitos condenados pela igreja, estes moravam na Colônia. A visitação permitia 

que a Inquisição chegasse a diversos lugares que pertencessem ao Reino, para vigiar, punir e 

garantir que o cristianismo estivesse sendo vivido de acordo com as ordens da Igreja Católica. 

Segundo o Regimento da Inquisição Portuguesa de 1640, seu papel consistia em:  

Uma das coisas, que há no S. Ofício mais importante ao serviço de Deus, e 

proveito dos culpados no crime de heresia, e suspeitos, ou infamados nele, é 

a visita, que se manda fazer pelos distritos. Portanto, se nos parecer que 

algum deles, ou outro lugar participar tem necessidade de ser visitado, 

escolheremos para isso um dos inquisidores, ou Deputados, de que se deva 

bem fiar negócio de tamanha importância, pessoa de conhecidas letras, e de 

tanta autoridade, que com ela possa acrescentar a estimulação de seu cargo 

(Regimento do Santo Ofício da Inquisição dos Reinos de Portugal de 1640; 

livro I Título IV § 1). 

 

No Brasil houve três Visitações: a primeira, entre 1591 e 1595, ocorreu na Bahia, em 

Pernambuco, em Itamaracá e na Paraíba; a segunda, de 1618 a 1621, na Bahia, e a terceira, de 

1763 a 1769, na província do Grão-Pará e no Maranhão, e ficou sediada em Belém. As duas 

primeiras nos interessam mais, pois abarcam um grande número de acusados de judaizantes, 
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enquanto a última ocupou-se mais dos casos de feitiçaria. Nas explicações de Novinsky 

(2009): 

O principal crime de que foram acusados os brasileiros e portugueses 

residentes no Brasil foi o de praticarem em segredo a religião judaica. [...]. 

De 1076 prisioneiros, entre homens e mulheres, excluindo os sem dados, 

46,13% dos homens e 81,92% das mulheres foram acusadas de judaísmo 

(NOVINSKY, 2009: 44). 

 

Tendo em vista tais dados, torna-se impraticável não pensar na influência das ideias 

judaicas para o Brasil Colonial e sua herança, principalmente no Nordeste. Esses dados não 

correspondem à totalidade de pessoas que praticavam o criptojudaísmo, nem temos como 

creditar que todos os acusados foram de fato judaizantes. Porém, por meio dos processos da 

Inquisição e dos livros das confissões e denunciações34, temos um panorama que nos ajuda a 

ver um ângulo desse contexto e tirarmos algumas conclusões. 

No ano de 1502, como Portugal ainda não havia encontrado ouro na América 

Portuguesa, o rei D. Manuel decidiu arrendar terras para um grupo de cristãos-novos sob o 

comando de Fernão de Noronha, para explorarem a terra com seus próprios recursos, 

facilitando assim para a coroa, tornando-se o primeiro donatário do Brasil Colonial 

(WIZNITZER, 1966: 5). Os cristãos-novos também participaram da lavoura da cana-de-açúcar 

nos engenhos. Isso foi possível porque a coroa concedia a terra somente aos cristãos, 

possibilitando então a vinda de cristãos-novos para a colônia. 

Como afirma Luís da Câmara Cascudo (2001):  

No Brasil, o judeu, não estando segregado nas Judiarias, normalmente 

casando com cristã-velha, não se distinguia da massa populacional. Era 

vigário, ouvidor, membro da governança, oficial, mercador, mestre-escola, 

dono de engenho, relacionado com todas as classes e participando de todas 

(CASCUDO, 2001: 102). 

  

Essa afirmativa se confirma na teoria de Jacqueline Hermann (2005), onde expôs que 

os costumes nas terras da colônia portuguesa seguiam com uma frouxidão das regras 

católicas, o que favoreceu o criptojudaísmo, tendo como fator importante a manutenção de 

práticas expressivas de judaísmo (HERMANN, 2005: 90). 

Na Colônia, os cristãos-novos passaram a gozar de privilégios que eram restritos em 

Portugal, e muitos deles tentaram passar despercebidos por aqui, casando seus filhos com 

                                                           
34 Anotações feitas pelo representante da Inquisição nas visitas à América Portuguesa. 
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cristãos-velhos, indo à missa, mesmo que, em alguns casos, ainda preservassem escondido sua 

religiosidade, como no caso estudado pelo historiador Ângelo Assis (2012). Trata-se de um 

caso em que o pesquisador investiga a vida da família de Heitor Antunes, que de mercador 

chegou a senhor de engenho no Brasil Colonial, sendo acusado ao visitador de “rabi” e de 

possuir e dirigir uma “esnoga35” em seu engenho na Bahia. O acusado já era falecido na época 

da visitação, porém, sua esposa Ana Rodrigues e seus filhos foram amplamente denunciados 

ao licenciado da Inquisição Heitor Furtado de Mendonça. Ana Rodrigues, mesmo com cerca 

de oitenta anos, foi levada a Lisboa para responder processo, vindo logo a falecer no cárcere. 

Seu processo continuou mesmo após sua morte durante dez anos. Sua pena consistiu na 

confiscação dos bens, seus ossos foram desenterrados e queimados e sua estátua queimada no 

auto de fé de 09 de maio de 1604. Sua imagem entre chamas foi tema de uma pintura, que foi 

colocada na igreja que ela frequentava na Colônia. 

As narrativas acima assemelham-se, em alguns pontos, aos da família de Diogo Vaz, 

que também teve seus bens confiscados e seus parentes sofreram com processos da 

Inquisição. Ana Rodrigues, tia de Diogo, foi condenada e morreu no cárcere. Vários parentes 

foram processados e confessaram ser judaizantes.   

Antes da primeira visitação, que ocorreu de 1591 a 1595, a família de Heitor Antunes 

possuía prestígio, segundo nos mostra Angelo Assis (2012): 

Heitor Antunes representava o exemplo acabado de ascensão social com que 

sonhavam os cristãos-novos que migravam para o Brasil. Bem quisto pelo 

governador-geral, gozando de boas relações com as melhores famílias da 

região, construiu, com o auxílio dos filhos e genros, posição de riqueza e 

prestígio para o clã, dos mais importantes produtores do ouro branco, 

envolvidos com o comércio e com portas abertas na administração. Um claro 

sinal do respeito e prestígio que usufruíam os Antunes na Bahia quinhentista 

(ASSIS, 2012: 134).  

 

A importância adquirida por sua família nas terras brasileiras não foi suficiente para 

livrá-la da humilhação e processos com a vinda da Visitação ao Brasil. Assim como esse caso, 

outras pessoas foram acusadas e sentenciadas por práticas judaizantes nas Visitações do Santo 

Ofício ao Brasil e em outras épocas foram denunciadas por familiares da Inquisição, ou 

levadas para os cárceres de Lisboa por serem denunciadas por pessoas em Portugal que 

estavam presas, como aconteceu com Diogo Vaz. 

                                                           
35 Seria uma espécie de sinagoga feita em casa. 
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Quando os holandeses36 invadiram o Brasil, conquistando Recife (1630-54), a vida dos 

cristãos-novos passou por momentos de certo refrigério nessa região. Os flamengos, por 

serem calvinistas, toleravam outras religiões nos locais dominados, permitindo que aqueles 

cristãos-novos que viviam sua religiosidade judaica em segredo manifestassem sua tradição 

religiosa e convivessem sem as privações de outrora. 37 Foi em Recife, nessa época, que foi 

construída a primeira Sinagoga das Américas, cujo rabino foi Isaac Aboab da Fonseca. 

Isso ocorreu também porque, de acordo com o historiador Ronaldo Vainfas (2010), os 

maiores financiadores dos holandeses foram os judeus que moravam na Holanda. Não 

obstante de tal fato, muitos cristãos-novos portugueses que residiam no Brasil lutaram ao lado 

das tropas luso-espanholas, contra os holandeses. A documentação do Conselho Ultramarino 

de Diogo Vaz contém a informação de que ele ajudou os portugueses na retomada de 

Pernambuco, o que culminou na expulsão dos holandeses do Brasil. Após a saída dos 

holandeses, os cristão-novos sofreram ainda mais perseguições por serem, em muitos casos, 

acusados de ajudarem os invasores, beneficiando-se dos mesmos. A partir de tais fatos 

percebemos que o apoio dado aos cristãos-novos residentes no Brasil aos holandeses não foi 

unânime, pois, muitos já tinham sido assimilados, vivendo como cristãos e com cargos de 

relevância na Colônia. 

2.2 Inquisição e cristãos-novos em Sergipe Del Rey 

A colonização sistemática do território sergipano pelos europeus aconteceu 

oficialmente em 1590, com Cristóvão de Barros. Antes disso, outra tentativa foi feita, mas 

sem sucesso. Sergipe Del Rey passou a ser uma capitania ligada à Bahia, estando à história de 

Sergipe conectada com Portugal desde então. 

Sobre a presença dos cristãos-novos no referido território, podemos encontrar 

referências nos processos da Inquisição, estudados, sobretudo, por Luis Mott (2013) e 

também por Maria Thetis Nunes (2006). 

No livro de Luiz R. Mott (2003), A Inquisição em Sergipe, o autor estudou processos 

inquisitoriais da Torre do Tombo referentes a casos investigados pelo tribunal do Santo Ofício 

sobre moradores de Sergipe Del Rey. No estudo em questão, o autor identificou os principais 

motivos da perseguição religiosa na referida capitania que consistiram em: praticar as “seitas” 

                                                           
36 Na Holanda também havia comunidades judaicas inclusive sefarditas. 
37 Os cristãos-novos que retomavam suas práticas judaicas abertamente eram chamados pelos judeus de “judeus 

novos”. 
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de Maomé e Moisés, a bigamia, feitiçaria e sodomia. Ele também ressaltou que, no período da 

invasão holandesa ao Brasil (1624 – 1654), muitos judeus tentaram escapar das perseguições 

da igreja ficando do lado dos holandeses. Em virtude disso, a Igreja passou a persegui-los 

ainda mais atentamente. A acusação aos cristãos-novos de ajudarem os holandeses na luta 

contra Portugal foi intensa, mesmo que nem sempre fosse verdadeira, como falamos 

anteriormente com relação a Diogo Vaz. 

Após serem expulsos da Bahia, os holandeses passaram por Sergipe. Conquistar esse 

território era, de certa forma, garantia de posse da Colônia, pois esta terra representava a mais 

importante via de comunicação entre as capitanias da Bahia e de Pernambuco, que era a maior 

produtora de cana-de-açúcar. A região foi disputada tanto por holandeses quanto por 

portugueses, pois seus pastos garantiam o abastecimento das tropas (NUNES, 2006: 85 e 86). 

Nesse sentido, estando aliados aos holandeses nessa empreitada, é relevante salientar a 

passagem dos judeus pelas terras sergipanas.  

Quanto à penetração semita no território sergipano, de acordo com o antropólogo Felte 

Bezerra (1984), podemos encontrar indícios de presença judaica no interior, como no caso da 

cidade de Cedro de São João. Ele ainda ressalta a presença dos ciganos nessa região e, ainda 

segundo o autor, a denominação “cigano” poderia ser dada também a pessoas que possuíam 

vida nômade. Poderíamos, então, questionar se a presença dos ciganos nesse território era de 

ciganos no sentido étnico ou se correspondia aos judeus: 

Há uma forma lendária pela qual costumam explicar a origem dos cedreiros.  

Fora um grupo de ciganos (?) que se refugiara a princípio em uma das ilhas 

do São Francisco, naquelas proximidades, de onde se teriam dirigido para o 

município do Cedro.  Alguns, que indicam a ilha fluvial como sendo a Ilha 

do Ouro, próximo à cidade de Porto da Folha, querem assim estender a 

mesma origem para os habitantes alourados desta última cidade.  Não 

parece, contudo, que o episódio, se porventura verídico, deva ser 

generalizado.  A designação de CIGANO, entre nós, tem mais um sentido 

cultural do que étnico, traduz vida nômade e sustentada por trocas e 

barganhas.  Terá, por ventura, nos tempos coloniais, tido outra significação?  

A propósito, no Livro das Denunciações de D. MARCOS TEIXEIRA está 

citada uma Joana Ribeiro, a CIGANA, moradora em Sergipe del Rei, que é 

apontada como israelita. 

[...] A questão semita merece ser lembrada na formação do sergipano. A 

penetração judaica na Península Ibérica, e mais especialmente em Portugal, 

foi notável durante largo período de sua história. A perseguição religiosa, 

impotente para exterminar, pela expulsão, os elementos de origem israelita, 

proporcionou, ao oposto, a permanência ética desses mesmos elementos, que 

pelo disfarce de nomes e abjuração, ao menos aparente, de suas crenças 

lograram se implantar em definitivo na massa do povo lusitano (BEZERRA, 

1984, p. 85-89). 
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Sobre a questão da presença dos cristãos-novos em Cedro, o historiador Marcos Silva 

(2012), em seu livro Cristãos-novos do Nordeste: entre a assimilação e o retorno, 

especificamente no capítulo “O paradigma da assimilação: os descendentes de cristãos-novos 

de Cedro de São João, SE”, aponta vários indícios sobre a preservação de costumes 

criptojudaicos dessa população ainda hoje. 

Luis Mott (2013) também escreveu sobre a presença de cristãos-novos em Sergipe que 

não foram acusados pela Inquisição: “[...] Outro cristão-novo membro da importante família 

Leão, era Baltasar Leão, que em 1602 pede uma gleba de légua quadrada no Vasabarris, 

alegando ter participado da conquista ao lado de Cristóvão de Barros” (Mott, 2013: 25). Logo 

em seguida, completa o quadro antes da segunda visitação: 

Corria o ano de 1645 quando os inquisidores de Lisboa recebem uma carta 

denunciando que na Bahia ‘grassam com tão escandalosa soltura alguns 

crimes que para atalhar esse dano o remédio era o juízo do Santo Oficio.’ A 

soltura era tanta que um cristão-novo, Diogo Lopes, proclamava que ‘a terra 

da promissão que Deus nosso Senhor prometera a seus avós, era o Brasil e 

que Portugal estava sujeito a quatro bêbados inquisidores’[...] Outro 

acusado, Francisco Rocha, blasfemava hediondamente dizendo que ‘os 

apóstolos de Cristo Nosso Senhor eram somítigos’ (MOTT, 2013: 26).  

 

Segue ainda relatando: 

De abril a agosto de 1646 é feita uma grande inquirição onde são ouvidas 

118 testemunhas que confirmaram a grande desenvoltura dos judeus – entre 

eles alguns membros das famílias Leão, Homem, Lopes, sobrenomes 

também constantes entre os primeiros povoadores de Sergipe – ratificando-

se da mesma forma a existência da Bahia de diversos sodomitas – de 

escravos a sacerdotes (MOTT, 2013: 26). 

 

Após tais apontamentos, percebemos que investigar a vivência dos cristãos-novos na 

Colônia e especificamente em Sergipe Del Rey torna-se de fundamental importância para 

entendermos mais sobre dois aspectos da religiosidade colonial: a imposição do cristianismo 

católico tentando conter todo tipo de religiosidade diferente por meio da Inquisição, e a busca 

de alguns cristãos-novos por uma vivência de sua religiosidade judaica, moldando um novo 

formato de judaísmo, isto é, o criptojudaísmo. 

2.3 O Criptojudaísmo  

O Estado português centralizador se opunha a vivências que fossem diferentes do que 

era proposto. Sobre o caráter autoritário normativo e as manifestações comunitárias, Buber 

(1987) explica: 
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[...] Algum tipo de comunidade existe em Estados hostis à comunidade onde 

perduram comunidades concretas, alianças seitas, comunidades não 

reconhecidas pela autoridade estatal. Estamos, então, diante de uma 

articulação dinâmica entre Estado e comunidade. [...] Entre Estado e 

comunidade há sempre uma linha divisória constantemente alterada, 

naturalmente não por nós. O mesmo ocorre na vida pessoal, na vida de cada 

homem. Cada dia é traçada uma linha entre o que ele pode e não pode 

realizar [...] (BUBER, 1987: 72 e 73). 

 

O homem criptojudeu vivia nessa linha diariamente, temendo o poder do Estado e 

receoso também por não poder realizar os seus ritos apropriadamente. Por ter a sua religião 

perseguida, ele passou a adotar uma religiosidade peculiar, camuflada, sigilosa. Por isso, a 

comunidade de cristãos-novos judaizantes vai tentar em muitos momentos permanecer tendo 

contatos e praticando os ritos possíveis juntos. Principalmente na América onde a vida era 

mais difícil, porém, burlar a religião oficial era mais fácil, os laços entre eles serão de 

fundamental importância para perpetuar o criptojudaísmo. 

Sobre o conceito de religião, Durkheim expõe a importância da vivência comunitária 

para os fieis, como vemos no excerto a seguir: 

Chegamos, pois, a seguinte definição: uma religião é um sistema solidário de 

crenças seguintes e de práticas relativas a coisas sagradas, ou seja, separadas, 

proibidas; crenças e práticas que unem na mesma comunidade moral, 

chamada igreja, todos os que a ela aderem. O segundo elemento que aparece 

na nossa definição não é menos essencial que o primeiro; pois, mostrando 

que a ideia de religião é inseparável da ideia de igreja, faz-se pressentir que a 

religião deve ser coisa eminentemente coletiva (DURKHEIM, 2008: 79). 

 

Vemos que segundo Durkheim, a agremiação coletiva que ele se refere como igreja e 

que no caso do judaísmo seria a sinagoga, foi reelaborada pelos cristãos – novos judaizantes. 

Além das práticas religiosas na própria casa, com os familiares mais próximos, ocorriam, 

quando era possível, a reunião nas esnogas38. Portanto, vemos que ser cristão-novo no 

contexto da diáspora era usar constantemente de subterfúgios para cultuar e se expressar. No 

entanto, sua ligação com sua religião ancestral, permanecia como parte mais profunda do seu 

eu.  

O judaísmo escondido não aconteceu da mesma forma na Europa e nas suas Colônias. 

Suas práticas variavam conforme o ritmo das perseguições e da vivência anterior com o 

judaísmo, já que quanto mais as gerações passavam, cultivar o judaísmo ficava mais difícil, 

                                                           
38 Sinagoga improvisada em casa. 
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pois as novas gerações não tiveram contato com a religião de uma forma mais tradicional. 

Marcos Veiga (2006), em sua dissertação de mestrado, ajuda-nos a entender esse aspecto: 

O marranismo gestou-se no seio do isolamento e da clandestinidade. 

Isolados de suas tradições de origem, da doutrina rabínica e obrigados a 

ocultar sua crença religiosa, os criptojudeus voltaram-se para si mesmos 

tratando de manter vivo o judaísmo e transmitindo-o geração após geração. 

Em tais condições foi gestado um judaísmo distinto do tradicional ou formal, 

que dando origem a uma distinta crença, afastou-se de certa maneira deste 

judaísmo (VEIGA, 2006: 77). 

 

Podemos encontrar, nas denúncias e confissões das Visitações e nos processos 

inquisitoriais ocorridos na América portuguesa, algumas possibilidades de práticas 

criptojudaicas. Elias Lipiner (1969), em seu livro “Os judaizantes nas capitanias de cima”, 

propôs-se a analisar as denúncias das duas primeiras Visitações da Inquisição à América 

Portuguesa, que tinham relação com cristãos-novos. O autor propõe que a distância da 

fiscalização eclesiástica da Colônia foi responsável por fazer brotar a raiva relacionada à 

situação do batismo forçado, de modo que “vários cristãos-novos começaram a desabafar as 

suas mágoas e o seu ódio contra os perseguidores, acumulados durante longos anos no reino, 

passando a falar sem rebuço acerca das cousas que estavam recalcadas na alma”. (LIPINER, 

1969: 53).  

Sobre a realidade do judaísmo secreto, Reváh (1976) afirma: 

O judaísmo secreto de numerosos conversos é atestado: 

1º) Pelas responsa39 rabínicas que, a partir de 1391, vem confirmar, direta ou 

indiretamente, muitas afirmações dos documentos inquisitoriais; 

2º) Pelos casos de inumeráveis anussim40, ou descendentes de anussim, que 

voltaram a se juntar no curso dos séculos as comunidades judias; 

3º) Pelas autobiografias de marranos que voltaram ao judaísmo, auto-

biografias que são fontes judias frequentemente conservadas em manuscritos 

nos arquivos e bibliotecas judaicas (REVÁH, 1976: 111). 

 

Como já dissemos anteriormente, obrigar outrem a mudar de religião não significa que 

essa mudança se dará de fato em seu íntimo. Tais questões são pertinentes em relação à 

família de Diogo Vaz. Passaremos agora a especificar as principais práticas observadas na 

América portuguesa que eram atribuídas aos cristãos-novos judaizantes e relacioná-las ao 

judaísmo tradicional.  

                                                           
39 Refere-se aos escritos rabínicos. 
40 O termo em hebraico significa “forçado”. Faz referências aos judeus forçados a aceitarem o catolicismo ou 

islamismo. 
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No tocante à morte, algumas características chamam a nossa atenção, pois várias 

acusações foram feitas nas duas visitações que englobam ritos judaicos como, por exemplo: o 

enterro do corpo em terra virgem somente com a mortalha, além de se evitar o contato com o 

cadáver. Na casa do falecido, toda a água dos potes era jogada e colocada água nova. Ainda 

havia denúncias em relação ao luto, ou seja, não se sentar à mesa para as refeições. O 

historiador Angelo Assis (2012) fez uma análise dos casos inquisitoriais envolvendo a família 

de Heitor Antunes e sua esposa Anna Rodrigues. O autor mostrou que, das várias denúncias 

feitas contra a família, a viúva Anna Rodrigues foi amplamente acusada de “luto à moda 

judaica”, tanto após a morte do marido, quanto após a morte da sua filha Violante Antunes: 

Assim os acusadores insistiam que, após o falecimento do marido, ‘a dita 

velha, mulher de Heitor Antunes’, o pranteara ‘ao modo judaico’: ‘nunca 

mais comera em mesa, nem carne, e que se punha detrás da porta e 

derramava água no chão, e levantava a saia, e se assentava no chão’. 

Segundo testemunho ouvido ‘em fama pública’, a velha senhora ‘faz cousas 

e dá mostras e diz palavras de judia’. E acusa: ‘dizem que, quando o marido 

morreu, que fez o pranto diferente do que usam os cristãos, levantando as 

fraudas e assentando-se com as carnes no chão, guajando com a cabeça. E 

nunca mais comeu carne nem foi onde estava o marido enterrado [...] 

(ASSIS, 2012:245) 

 

Outras acusações dessa natureza ocorreram nas Visitas inquisitoriais ao Brasil como 

expõe Elias Lipner (1969): 

[...] Muitos cristãos-novos foram denunciados à mesa da Visitação porque 

mandavam quando eles morressem que os lavassem e amortalhassem ‘ao 

modo judaico’ e que os enterrassem em ermidas construídas em terra virgem 

para assegurar a exclusividade do jazigo (LIPNER, 1969: 82). 

 

No livro de Michael Asheri (1995), encontramos os principais ritos do judaísmo 

tradicional. Sobre as questões referentes à morte, sepultamento e luto, o autor expõe: 

Constitui costume amplamente praticado que quando ocorre uma morte 

numa casa, toda a água dos copos, jarras, panelas, etc. deve ser despejadas 

na rua. O propósito desse costume é fazer com que as pessoas saibam que 

alguém faleceu, permitindo a vinda dos vizinhos para confortar os parentes 

enlutados e para que os cohanim41 saibam que não podem entrar naquela 

casa (ASHERI, 1995: 90). 

 

Sobre os cuidados com o corpo, o autor segue explicando: “[...] o corpo deve ser 

lavado de maneira especial, envolto numa mortalha, chamada tachrichim” (ASHERI, 1995: 

                                                           
41 Cohanim é o sacerdote judeu, descendente de Aarão, irmão de Moisés. Aos sacerdotes não é permitido ter 

contato com defunto. Para saber mais sobre as funções dos sacerdotes, consultar Asheri (1995:05). 
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91). Quanto ao sepultamento, este deve ser feito o mais rápido possível, e sem pompas e 

ornamentos. O caixão deve ser de tábuas baratas e com abertura embaixo tendo em vista a 

ideia aprendida com o livro de Gênesis 3:19: “[...] porquanto tu és pó, e ao pó hás de 

tornar”42. Por isso, quando a lei do país permite, “[...] é considerado melhor que ele seja 

sepultado diretamente no solo, sem nenhum tipo de ataúde [...]” (ASHERI, 1995: 93). O 

caixão deve ficar fechado depois que o corpo for colocado, sem o embalsamamento, a não ser 

que seja obrigatório em algum país. 

No relato dos acusadores de Ana Rodrigues foi recorrente a afirmação de que ela não 

queria desenterrar o marido que estava sepultado atrás da casa e colocá-lo no cemitério da 

Igreja Católica. Talvez essa atitude revelasse seu cuidado com a lei vista acima, de não ver o 

defunto depois de fechado o caixão, além da acusada não querer colocar o corpo do seu 

esposo no território sagrado para os católicos. Quanto ao período de luto no judaísmo 

tradicional, Asheri (1995) explica: 

Ao retornar do cemitério, a família começa a ‘sentar em shivá’. Isto significa 

que os membros da família devem permanecer de luto por sete dias, dentro 

de casa, após o sepultamento. Durante esse tempo, eles não podem 

abandonar a casa, exceto em emergências, e não se devem barbear, cortar o 

cabelo, vestir roupas novas, sentar-se em cadeiras ou usar sapatos (ASHERI, 

1995: 96). 

 

Segundo Carsten Wilke (2009), mesmo estando afastados do judaísmo tradicional 

praticando apenas alguns dos ritos, os criptojudeus conseguiam “exprimir secretamente as três 

crenças fundamentais do povo judaico: a unidade de Deus, a validade perpétua da lei dada a 

Moisés e a chegada futura do Messias” (WILKE, 2009: 94). Era a tentativa de cultivar os 

hábitos religiosos minimamente. Para o ensino de tais hábitos a importância da mulher era 

incontestável: 

As histórias familiares reconstituídas até o presente confirmam a importância 

da transmissão pelas mulheres, sobretudo no momento da cisão crucial que 

marcou a segunda geração, sob o tormento das primeiras perseguições. 

Certos ramos da família cultivavam a religião em segredo; outros 

aterrorizados, já não ousavam praticá-la. Nessas condições, a transmissão 

não era linear: alguns cristãos-novos educados no criptojudaísmo não 

iniciavam os seus filhos, e estes, porém, ou os seus descendentes assimilados 

à sociedade católica, podiam ser de novo levados para o marranismo pelos 

cônjuges ou por amigos cristãos-novos. A endogamia no seio da minoria foi 

certamente um fator de transmissão (WILKE, 2009: 95). 

 

                                                           
42 Torá. São Paulo: Editora Sêfer LTDA, 2001. 
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Por meio do exposto, vemos que a continuidade do judaísmo em segredo não foi 

passada por todas as gerações de cristãos-novos, principalmente pelo medo das perseguições. 

Algumas famílias ainda tentaram se fortalecer por meio de casamentos endogâmicos, para que 

pudessem preservar os segredos com maior facilidade. Porém, outras famílias tentavam se 

separar da religiosidade perseguida, buscando casamentos com cristãos-velhos, indo a Igreja 

Católica continuamente, confessando-se e participando ativamente da vida colonial. 

Entretanto, alguns faziam isso como meio para dissimular sua verdadeira identidade, como 

podemos inferir na história de Ana Rodrigues e Heitor Antunes, a que já nos referimos 

anteriormente. Ela fez questão que as filhas casassem com cristãos-velhos, ia à igreja 

continuamente e se dizia boa cristã. Tais atitudes, porém, não as livraram das acusações de 

judaizantes. 

Mais uma acusação constante que alguns cristãos-novos recebiam era de “fazer 

esnoga”. A esnoga seria uma espécie de sinagoga improvisada em casa, para o encontro dos 

criptojudeus. A família de Heitor Antunes na Bahia foi amplamente acusada de tal “crime”, 

assim como a família de Branca Dias e Diogo Fernandes em Pernambuco, durante a Primeira 

Visitação: 

Há nas denunciações várias referências vagas e expressas à existência de 

sinagogas em casas particulares e nos engenhos. A vinte de agosto de 1591, 

Ambrósio Peixoto de Carvalho denuncia o funcionamento de uma ‘esnoga’ 

em Perabusú, no recôncavo da Bahia. Dois dias depois, Manoel Brás leva 

aos ouvidos do visitador que na casa de Diogo Lopes Ulhoa, cristão-novo em 

Salvador, se fazia ‘esnoga’ e se judaizava nas casas do cristão-novo Rui 

Teixeira e quando este se foi para Lisboa – na casa de Gomes Fernandes, e 

ainda na casa do mercador Antônio Thomaz e do físico Dinis D’Andrade. O 

próprio Bispo D. Antonio Barreiros informou que na casa do cristão-novo 

Antônio Thomaz, que viera para a Bahia sambenitado43 em Portugal, fazia-se 

ajuntamentos de cristãos-novos e sinagoga. 

[...] no dito Camaragibe havia esnoga onde se ajuntavam os judeus desta 

terra e faziam sua cerimônia e que nas ditas luas novas de agosto iam ao dito 

Camaragibe a celebrar a festa do jejum do Quipur (LIPNER, 1969: 91- 93). 

 

Por esses dois excertos, podemos ver alguns casos de denúncias de esnogas. A 

importância da esnoga se devia ao fato de que esta facilitava o contato entre os judaizantes e 

aumentava os laços entre eles. É propício ressaltar que Sergipe Del Rey estava ligado a Bahia, 

e o denunciado acima, Diogo Lopes Ulhoa esteve com Cristóvão de Barros na conquista de 

Sergipe recebendo inclusive, sesmarias (SILVA, 2012: 94). 

                                                           
43 Provavelmente foi condenado ao degredo no Brasil. 
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Outra questão interessante nessa citação concerne à celebração da ‘festa do jejum do 

Quipur’. Embora, na denúncia, ter dito que acontecia em agosto a celebração da dita festa, a 

mesma é geralmente celebrada em setembro, a depender do calendário, e consiste numa das 

principais festividades judaicas. De acordo com Michel Asheri (1995), a festa de Yom Kipur, 

traduzida como “Dia do Perdão”, consiste em vinte e quatro horas de jejum completo, uso de 

roupas simples, sendo proibido ao participante tomar banho neste dia, usar jóias e, ao entrar 

na sinagoga, deve tirar os sapatos e usar sandálias de pano ou outro material que não seja 

couro. O rito na sinagoga consiste em várias orações e pedido de perdão pelos pecados 

cometidos pelos judeus contra Deus. Essa festa era amplamente denunciada como praticada 

por cristãos-novos no Brasil e consta, inclusive, no Monitório do Inquisidor, que já 

expusemos no capítulo anterior. Talvez, esse fosse um dos momentos mais importantes para 

os cristãos-novos judaizantes, pois, era a oportunidade de suplicarem a Deus o perdão por 

terem que publicamente seguir preceitos religiosos considerados errados pelo judaísmo, 

negando socialmente a sua fé.  

Embora o Yom Kipur seja um dia santo, é também um dia de jejum de vinte 

e quatro horas. O propósito do jejum nesse dia não é um sinal de luto, [...] 

mas sim de purificar os nossos pensamentos e aumentar a intensidade de 

nosso arrependimento. O jejum é uma parte essencial da expiação que 

fazemos pelos pecados que, nesse dia, Deus nos perdoa e a todo o Israel 

(ASHERI, 1995: 187). 

 

Além desses ritos relacionados à morte e ao jejum, outros mais cotidianos foram 

denunciados como sendo práticas judaicas. Dentre eles, as questões envolvendo a forma de 

varrer a casa e a alimentação. Quanto ao varrer a casa, houve denúncias de cristãos-novos que 

varriam a casa ao contrário, nunca passando o lixo pela porta da frente da casa. Tal hábito 

possivelmente seria em respeito a Mezuzah, que consiste em um pequeno objeto afixado na 

porta da casa e dentro contém as passagens da Torá, o Shemá44 e o Vehaiá45. Mesmo que nas 

casas dos cristãos-novos não houvesse a Mezuzah, o respeito a esse objeto era preservado, não 

passando, portanto, lixo pela porta. Vejamos o relato de uma denúncia relatada por Elias 

Lipiner (1969): 

Francisco Ribeiro, segundo relatou o denunciante, senhor de engenho 

mandava-lhe varrer as casas da porta para dentro, nunca ouvia missa nem 

pregação no engenho, e não tinha em sua casa imagem nenhuma de Santos, 

como soem a ter os cristãos, somente alguns painéis da história de Tobias. 

Sobretudo, porém, o denunciado, que tinha duas irmãs presas em Portugal 

                                                           
44 Oração que confirma que o Deus de Israel é único. 
45 Expressa a recompensa de Deus para os que obedecem a Torá. 
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pelo Santo Ofício, comia de ordinário a galinha degolada e afogada depois 

em azeite, além de mandar lançar azeite também na panela de carne. Estava, 

assim, a primitiva atmosfera reinante na casa do cristão-novo colonial 

impregnada de ascetismo e singeleza quanto ao mobiliário e ao adorno, mas 

de veemência e fervorosidade, embora veladas, quanto aos sinais de 

judaísmo (LIPINER, 1969: 77).  

 

No exemplo acima podemos relacionar algumas práticas cotidianas explicitamente 

judaicas, como por exemplo, na questão alimentar. A alimentação judaica chamada de 

Kosher46 proíbe basicamente peixes sem escamas, algumas carnes, como porco e coelho, 

sangue, mistura de carne com leite, dentre outros47. Quanto a cozinhar em azeite, era uma 

prática comum dos judeus portugueses para não usarem gordura de animal (SOBREIRA, 

2010: 43). Sobre o modo de matar a galinha, a preferência por cortar o pescoço ao invés de 

enforcar o animal é para que todo o sangue seja retirado. Após o corte, o sangue era despejado 

na terra e coberto. Outra atitude que agravava a denúncia acima era o fato de Francisco 

Ribeiro não manifestar o catolicismo com o uso das imagens em casa, já que essa prática é 

reprovada pelo judaísmo. Tais argumentos foram utilizados para comprovar seu 

criptojudaísmo, sua ‘velada fervorosidade’.  

Ainda sobre os hábitos culinários, era comum a ocorrências de denúncias em que os 

acusados tiravam as “landoas dos quartos traseiros das reses miúdas” (ASSIS, 2012: 243), 

costume também judaico. Quanto a esse hábito, o professor Caesar Sobreira (2010) explica: 

Pois bem, essa proibição da lei mosaica reverberou no semítico Nordeste, 

onde muitas pessoas se abstinham de comer nervo ciático. Tanto que os 

peritos do Santo Ofício, inspirados nas leituras do Directorium Inquisitorum, 

procuraram descobrir quem não comia tendões [nervo ciático ou landoa], 

durante suas visitações ao Nordeste brasileiro (SOBREIRA, 2010: 42). 

 

Outro costume judaico que encontramos amplamente em acusações a cristãos-novos 

refere-se à guarda do sábado, remontando a ideia de que Deus descansou no sétimo dia depois 

da criação48. Tal dia também simboliza o mundo vindouro na era do Messias que os judeus 

chamam de Olam há-bá (ASSIS, 2012: 263). Para o judeu, o Shabat, além de ser o dia de 

descanso, é também o principal dia de serviços na sinagoga. A celebração dessa festa dá-se no 

final da sexta-feira e vai até o anoitecer do sábado. Na sexta-feira, o Shabat tem início na 

sinagoga com uma série de orações saudando o Shabat. Tal festividade continua a ser 

                                                           
46 Significa comida correta. 
47 As regras básicas da alimentação judaica podem ser encontradas no livro de Levítico 11. 
48 Gênesis 2:3. 
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celebrada com um jantar em casa, pois é uma festa em família. No sábado pela manhã, o 

serviço na sinagoga acontece com a leitura de trechos da Torá, orações e cânticos. Ao final da 

tarde, faz-se a separação do Shabat com os outros dias, com outra refeição, orações e cânticos. 

Nos sábados que caem na lua cheia há ainda a Santificação da Lua, em hebraico kidush 

Levana, que consiste em uma prece feita pelos homens, agradecendo a Deus pela renovação 

da vida. Essa prece tem que ser recitada do lado de fora da sinagoga estando à lua visível 

(ASHERI, 1995: 174). Sobre a guarda do Shabat na Colônia, Luis da Câmara Cascudo (2001) 

afirma: 

As famílias da nação guardavam os sábados com os melhores trajes, joyas de 

festa, candeeiros limpos, mecha nova, ardendo a noite inteira, reunindo-se 

homens e mulheres em conversação amistosa quando não podiam 

comparecer às esnogas famosas em Matoim e Camaragibe, sabendo, como 

então se dizia. As residências dos cristãos-novos abastados supriam, 

simbolicamente, a sinagoga, com suas luzes, a venerada Torá e a salmodia 

ritmada das orações, vociferadas na exaltação devota. A esse respeito 

sabático correspondia o desprezo dominical, trabalhando-se 

despreocupadamente no dia do Senhor, pecado referido nas Denunciações 

delatoras. Presentemente o sábado voltou a ser dia de sueto, comércio 

fechado ao meio-dia e repartições sem função. (CASCUDO, 2001: 95). 

 

A gravidade dessas denúncias tem a ver não somente pela guarda dos sábados, como 

também pela profanação do dia considerado santo para os católicos, o domingo. Mesmo fora 

dos ambientes citados acima das esnogas, as famílias tentavam praticar a guarda do sábado e 

muitas denúncias a esse respeito ocorreram nas Visitações, onde eram acusadas de, na sexta-

feira, usarem roupas limpas, arrumarem a casa, etc. Outra denúncia bastante comum era a 

omissão do nome de Jesus e dos santos católicos. 

Uma das principais maneiras que os cristãos-novos encontravam para contornar as 

acusações que expomos até agora era afirmar que faziam os ritos, mas não eram por questões 

religiosas e sim porque tinham aprendido com membros da família, sendo, portanto, um 

hábito cultural apenas. Essa afirmação é válida e, provavelmente, em alguns casos fosse 

verdade. Porém, tal argumento torna-se fraco, pois, como a perseguição da Inquisição era 

intensa no que tange às práticas judaizantes, acreditamos que uma pessoa que realmente 

tivesse aceitado a fé católica iria tentar se afastar de qualquer costume que fosse considerado 

“inapropriado”. A seguir temos a confissão de Lianor em fevereiro de 1592, na época da 

Primeira Visitação: 

A própria Lianor, em sua confissão tomada a 1 de fevereiro de 1592, 

reconheceu ter cometido vários pecados contra o credo obrigatório na 
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Colônia: Lhe aconteceu muitas vezes lançar e mandar lançar fora de casa 

tôda a água dos potes e vasos, quando lhe morria alguém, mesmo escravo; 

não comeu carne oito dia quando lhe morrera uma filha; mandava tirar as 

landoas aos quartos traseiros das rezes miúdas, todas as vezes que em sua 

casa se assavam; não comiam lampreia, embora comecem outros peixes sem 

escama; mandou lançar um pouco de pó de serragem de madeira em cima do 

sangue derramado, no chão, de uma galinha que sua escrava degolara; jurava 

‘pelo mundo que tem alma de seu pai’; e, morrendo-lhe alguém em casa 

mandava amortalhar, mandando atar somente com uns fios e que não 

cosessem com agulha e linha da mortalha do lençol que, ademais, devia ser 

inteiro, sem tirar nenhum pedaço fora.justificou-se porém, a confitente que 

nada disso fizera com a intenção de praticar o culto judaico, mas 

simplesmente por hábito de família (LIPINER, 1969: 129). 

 

Talvez tal “confissão” se devesse ao fato de que ela já tinha sofrido acusações e 

encontrou uma maneira de diminuir suas culpas perante o inquisidor, afirmando ter feito tais 

coisas por hábitos familiares e não por religiosidade. Esse tipo de confissão foi adotado por 

alguns cristãos-novos que sofreram acusações tanto na primeira quanto na segunda Visitação. 

Outras atitudes heréticas atribuídas a cristãos-novos referiam-se ao escárnio de 

símbolos católicos como cuspir, bater e até mesmo urinar em crucifixos, desrespeitar o 

momento de entrega da hóstia, fazer piadas referentes à Maria ou a santos, dizer que só se 

deve orar a Deus e não usar o nome de Jesus, para citar algumas. Como nos explica Lipiner 

(1969), “As atitudes de indiferença para com a religião oficial eram próprias do procedimento 

dos cristãos-novos, constituindo-se em protesto silencioso e muitas vezes inconscientes, 

contra o credo que lhes fôra impôsto” (LIPINER 1969: 208). Nessa mesma linha de 

raciocínio, explica Anita Novinsky (1992): 

Mesmo não seguindo as práticas judaicas de um modo consciente, mas 

apenas como reminiscências, os cristãos-novos em muitos pontos 

mantiveram a essência de sua cultura original. Assim, sentiam uma repulsa 

pelas imagens de santos, que naqueles tempos abarrotavam os altares e as 

moradias particulares. Consideravam a religião católica uma idolatria, 

contudo, incorporaram em suas práticas conceitos totalmente estranhos à 

teologia judaica (NOVINSKY, 1992: 159).  

 

Após essa breve apresentação das denúncias ao judaísmo secreto dos cristãos-novos na 

América portuguesa, temos que ponderar entre duas situações.  A primeira refere-se aos 

cristãos-novos que não se apartaram da sua fé e tentaram burlar de variadas formas sua 

religiosidade judaica; a segunda, àqueles que foram assimilados pelo cristianismo, 

desfazendo-se dos vínculos da sua antiga religião e mesmo assim foram acusados de práticas 
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judaizantes. Pensando no funcionamento da máquina inquisitorial, e nos seus resultados 

positivos quanto às confissões, Anita Novinsky (1992) ainda explica: 

É extraordinariamente difícil sabermos hoje até onde vai a medida da 

honestidade da confissão. A mente perturbada do prisioneiro debate-se entre 

uma sessão e outra, e ele não sabe o que deve ou não responder. Existe o 

desejo de salvar-se, mas muitas vezes misturado com o problema de 

consciência da fé. Confessa, nega seu judaísmo, torna a afirmá-lo. Uns 

suportam a tortura e a solidão dos cárceres, outros se matam. Nenhum crê na 

santidade do Santo Ofício. Mentem, enganam, subornam os funcionários 

(NOVINSKY, 1992: 158). 

 

A partir do excerto, entendemos que as fontes inquisitoriais trazem uma riqueza de 

elementos que podem ser estudados pelo historiador. No entanto, ela revela somente um lado 

do fato, o que o Inquisidor queria que fosse perpetuado. Devemos ter clareza que os 

momentos dos interrogatórios consistiam em nervosismo, angústia, tristeza, humilhação e 

raiva para os acusados. A postura que alguém adotasse de não confessar podia ser entendida 

de duas maneiras principais: ou realmente era inocente quanto às acusações, pois, apesar de 

ter descendência cristã-nova não praticava os ritos judaicos, ou, mentiu para não ser levado à 

pena máxima, a fogueira. Além disso, uma confissão poderia também acarretar na denúncia a 

outras pessoas do seu convívio, que passariam pelo mesmo processo que eles. 

Ricardo Foster (2006), ao refletir sobre a religiosidade marrana, mostra-nos como o 

cristão-novo expressava sua religiosidade judaica, mesmo sem perceber, quando tentava ser 

um bom cristão, recriando sempre sua religiosidade: 

O marrano ao manter clandestinamente uma crença de que cada vez sabe 

menos, afasta-se de sua exterioridade católica que, de todo modo, 

reaparecerá em seus rituais heréticos; inclusive em sua conversão sincera, 

em sua devoção pela religião de Cristo, não pôde esquecer suas marcas 

judaicas que, de forma complexa e diversa, penetraram em sua Nova 

espiritualidade. Literalmente, o marrano, no retorno ou na conversão, não 

pode senão habitar um território precário feito de retalhos de crenças 

distintas que, no entanto, encontrarão em seu périplo bibliográfico um 

extraordinário ponto de eclosão e recriação (FOSTER, 2006: 36). 

 

Sobre a diferença entre o marranismo e o judaísmo tradicional, Reváh (1977) coloca a 

seguinte reflexão: 

A religião marrânica se distinguia do judaísmo por supressões e adições. A 

circuncisão, certas festas e numerosas práticas desapareceram, seja por 

esquecimento ao longo da transmissão geralmente oral da fé, seja por 

impossibilidade material em razão do perigo. Preces foram compostas pelos 

marranos e um cerimonial novo foi criado para certas festas; os marranos 
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admitiam em seu cânone os chamados livros apócrifos do Velho Testamento 

(REVÁH, 1977: 121). 

 

Viver uma religiosidade aparente e outra sigilosa. Essa foi durante muitos anos a 

experiência criptojudaica. Resgatar os pormenores dessa história é algo denso e complexo. 

Nesse campo de estudo ainda há muito que investigar. A religiosidade judaica foi colocada de 

lado durante muito tempo no que se refere aos estudos sobre a matriz da religiosidade 

brasileira. Porém, novos estudos nessa área estão revelando que a resistência religiosa foi tão 

forte que passou inclusive a caracterizar vários dos costumes de boa parte do povo brasileiro. 

Trataremos agora da análise do processo de Diogo Vaz Penalvo, tendo em vista que 

ele residiu na América Portuguesa antes de ser preso pelo tribunal do Santo Ofício em Lisboa. 

2.4  Diogo Vaz Penalvo 

Segundo o processo da Inquisição, Diogo Vaz Penalvo veio para o Brasil em 1653, o 

que confere com a documentação do Arquivo Histórico Ultramarino49, onde encontramos 

dados sobre sua vida no exército português nas Colônias. Antes de ser sargento-mor, ele foi 

soldado alferes50, de 1653 a 1662, sendo que, em 1653, chegou a Pernambuco e lutou contra 

os holandeses, indo posteriormente à Bahia, onde ficou até 1659. Depois, ele seguiu para 

Angola como capitão de infantaria, e foi nomeado como sargento-mor de Sergipe em 06 de 

junho de 1666. 

O cargo de “sargento-mor” era relevante e sua atribuição era a disciplina das 

milícias51. Além disso deveria: 

Substituir o capitão-mor no caso de impedimento ou ausência, por um 

período máximo de seis meses. 

Visitar e ordenar as companhias de todos os lugares do termo. 

Ser sargento-mor apenas nas vilas ou concelhos onde houver mais de uma 

companhia de ordenanças52. (SALGADO, 1985: 166). 

 

Em relação ao cargo de sargento-mor e outros relativos ao exército, Anita Novinsky 

(2015) explica que, na América portuguesa, muitos cristãos-novos conseguiram ingressar em 

diversos cargos: “Bastante integrado na vida local, atuaram também como militares. Na vida 

                                                           
49 Conselho Ultramarino Brasil-Sergipe, 06 de julho de 1666. 
50 Cargo cuja função consistia no soldado que carregava a bandeira do país nas batalhas.   
51 As milícias eram formadas por homens não remunerados e serviam para apoiar as tropas de primeira linha na 

defesa da Colônia. Poderiam ser deslocadas por toda a Colônia e ajudar a tropa regular (SALGADO, 1985: 98). 
52 SALGADO, Graça (coordenadora). Fiscais e Meirinhos: A administração no Brasil Colonial. Rio de Janeiro: 

Nova Fronteira. 166 p. 
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administrativa, participavam da Câmara Municipal e eram procurados como financistas e 

conselheiros” (NOVINSKY, 2015: 124).  

Em geral, o respectivo cargo durava três anos com a mesma pessoa, o que não chegou 

a acontecer com Diogo Vaz, pois antes que fosse completado tal tempo, ele foi preso na Bahia 

pelo Tribunal do Santo Ofício, em 19 de agosto de 1667. Como dissemos anteriormente, foi a 

confissão da irmã de Diogo Vaz que fez com que o processo se iniciasse contra ele.  

O então réu foi entregue ao cárcere da Inquisição de Lisboa em 08 de dezembro de 

1667, sendo sua primeira audiência em 17 de janeiro de 1668. Na ocasião, quando foi 

admoestado a confessar suas culpas; mas sem dizer o motivo de sua prisão, ele confessou que 

praticou sodomia com Simão de Andrade. O inquisidor, além de dizer que ele fez bem em 

confessar sua culpa, o admoestou a não cometer mais tal pecado, e que se afastasse de pessoas 

que pudessem provocá-lo a cometê-lo. 

Segundo Mott (1992), os sodomitas estiveram atrás dos judeus no que se refere às 

prisões inquisitoriais em Portugal. Porém, em comparação a outros países europeus, a 

perseguição foi menos acirrada: 

Depois dos judeus – o principal bode expiatório das Inquisições Ibéricas – os 

sodomitas foram o grupo que mais sofreu nas garras deste monstro sagrado. 

Com base nos volumosos Repertórios do Nefando, cobrindo o período de 

1587-1794, encontramos os nomes de 4419 pessoas denunciadas ou que se 

confessaram de pecados contra a natura, tendo até o presente localizado na 

Torre do Tombo 447 processos relativos às Inquisições em Lisboa, Coimbra 

e Évora [...] (MOTT, 1992: 709). 

 

 Apesar do “crime” de sodomia ser passível de severas punições tanto pela Inquisição 

quanto pelas leis civis, esse assunto não foi retomado no processo de Diogo Vaz. Atribuímos 

tal procedimento ao fato dele ter confessado logo no primeiro interrogatório, como também 

pelo fato do “crime” que a Mesa Inquisitorial estava mais interessada era o de judaizante, 

tendo em vista não somente a acusação de sua irmã, como também o histórico de sua família. 

 Continuando o processo, ele foi admoestado novamente a confessar suas culpas. Ele 

afirmou que não tinha o que confessar e que só devia a algumas pessoas. Sendo assim, ele 

expõe o nome de quatro pessoas e o valor que estava devendo. Tal forma de inquirir o réu era 

a prática recomendada pelo manual do inquisidor, onde não lhe era dito o motivo que ele 

estava sendo acusado. Inicialmente o inquisidor dizia que o Tribunal tinha provas das suas 

culpas e que seria melhor que ele as confessasse logo para que recebesse misericórdia. Após 
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as admoestações, os acusados geralmente passavam a confessar possíveis delitos e depois de 

muita pressão, o inquisidor expunha o motivo da prisão, iniciando uma nova etapa no 

processo, buscando a confissão do réu. 

Confessadas a sodomia e as dívidas, a mesa inquisitorial continuou a admoestá-lo a 

confessar outras faltas, ao passo que o réu afirma não ter mais o que admitir. É pedido então 

que ele fale sobre sua genealogia. Ele expôs que os pais já eram falecidos e que o pai dele era 

cristão-novo. Ele era casado com Maria de Mendonça, cristã-velha, natural de Pernambuco e 

tinha um filho de oito anos, Miguel. Ele falou sobre alguns parentes e disse que não tinha 

contato com eles, pois, já havia quinze anos que ele tinha saído de Portugal para morar no 

Brasil. Ele ainda afirmou que quando foi ao Porto falava principalmente com os cristãos-

velhos e nunca antes tinha sido preso pelo Santo Ofício nem seus parentes. Mediante essa 

afirmação do réu temos duas possibilidades: Ou ele não sabia da prisão da irmã Anna 

Rodrigues, e outros parentes, ou julgou que o caso não fosse conhecido da mesa que o 

acusava. Tendo em vista que, mais adiante, no processo é dito que seus parentes não tinham 

notícias dele desde que ele foi para a Colônia, acreditamos que ele não teve conhecimento da 

prisão dos seus familiares. 

Na audiência de 17 de outubro de 1668, o inquisidor perguntou se após o último 

perdão geral53 ele havia se afastado da fé católica e se passou a crer na lei de Moisés, 

esperando que se salvasse nela. Várias perguntas foram feitas a ele sobre práticas judaizantes 

as quais ele as negou. A partir daí ele foi acusado de ter se apartado da fé católica, bem como 

de cego, pertinaz, obstinado, herege, apóstata, e seus acusadores pedem para que a Inquisição 

atue com todo o rigor da lei, que seria o relaxamento à justiça secular, ou seja, a morte na 

fogueira. 

Foi-lhe constituído um advogado de defesa e algumas pessoas foram arroladas e 

ouvidas tanto em Portugal como na América Portuguesa, por meio dos familiares da 

Inquisição. No geral, as testemunhas disseram que o tinham por bom cristão, que ia à igreja e 

se confessava. Alguns poucos disseram que não o viam se confessar. Mesmo assim a sentença 

de tortura foi-lhe dada em 14 de fevereiro de 1669. Segundo Luiz Mott (2013), ele foi o 

primeiro acusado das terras sergipanas a sofrer tormento. Quanto à sentença de tortura, 

Ronaldo Vainfas (1992) explica: 

                                                           
53 O primeiro “perdão geral” aconteceu em 07 de abril de 1533, onde o papa anistiou todas as faltas anteriores a 

essa data (WILKE, 2009: 82). 
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[...] Ao potro ou a polé encaminhavam-se os réus ‘negativos’ (que refutavam 

as acusações) ou mesmo ‘diminutos’ (cujas confissões ficavam aquém das 

culpas denunciadas), e a intensidade de sua aplicação ficava ao ‘arbítrio do 

inquisidor’, ouvido o médico e cirurgião do Tribunal. À sessão de tormento 

só podia assistir, além dos algozes, o médico e o cirurgião dos cárceres, os 

inquisidores, um representante do bispo e o notário, e antes dela, admoestar-

se-ia o réu para que confessasse, atribuindo-lhe, do contrário, toda a 

responsabilidade caso morresse ou quebrasse algum membro. Movemo-nos 

aqui no terreno da mais pura violência utilizada pelo poder (VAINFAS, 

1992: 142). 

 

Mesmo após as torturas Diogo Vaz continuou afirmando ser inocente. A sua sentença 

final foi dada em 21 de fevereiro de 1669, quando os Inquisidores afirmaram que o réu vivia 

apartado da fé católica, porém, como não havia provas suficientes para sua condenação ser a 

pena máxima, ele foi ao Auto-de-fé54 de 31 de março de 1669 com vela acesa na mão para 

ouvir sua sentença que foi abjurar de levi55, sentenças espirituais e usar o sambenito ou hábito 

penitencial por um tempo não especificado, além do confisco de bens que já tinha sofrido no 

início do processo: 

Acórdão os Inquisidores, Ordinário, e Deputa dos da Santa Inquisição que 

vistos estes Autos e os indícios que delles esta prova da Justiça Autor 

resultão contra Diogo Vaz que tem parte de Christão novo, natural da villa 

de Campo Maior, e morador em Sergipe de El Rey no Estado do Brasil, Reo  

prezo que prezente está, de elle sendo Chistão batizado, viver apartado de 

nossa Santa Fé Catholica, depois do ultimo perdão geral, e ter crença na Ley 

de Moyses, por cuja observância guardava os sábados de trabalho, vestindo 

nelles camisa lavada, e deixava de comer carne de porco, lebre, coelho e 

peixe de pelle. Comunicando estas couzas com pessoas de sua nação 

apartadas da Fé, com as quais se declarava por judeo. Havendo porém 

respeito ao que o Reo alegou e Provou em sua defeza e Contradittas, e a 

prova da justiça não ser bastante para a pena ordinária, com o mais que dos 

autos resulta. Mandão que o Reo Diogo Vaz em pena e penitencia de suas 

culpas vá ao Auto publico da Fé na Forma costumada, em corpo, com vella 

aceza na mão e nelle ouça sua sentença, e faça abjunção de levi suspeito na 

Fé, e por tal declaração. E terá cárcere a arbítrio dos Inquisidores, onde será 

instruído nos mysterios da Fé, necessários para salvação de sua Alma, e 

cumprirá as mais penas e penitenciarias spirituais que lhe forem impostas. E 

pague as custas (PT/TT/TSO-IL/028/03081: 117 e 118).  

 

Encerrou-se assim o processo de Diogo Vaz Penalvo. De acordo com a documentação 

do Conselho Ultramarino, podemos conhecer um pouco mais sobre sua vida após sua 

                                                           
54 Eram cerimônias, geralmente anuais, onde as sentenças dos processos concluídos pela Inquisição eram lidos. 

Havia uma procissão e uma missa e era imprescindível a participação das pessoas assistindo ao “espetáculo”, que 

servia como um exemplo do que acontecia com quem andasse fora dos caminhos da Igreja.  
55 Abjurar de Levi: Segundo o Manual do Inquisidor, o acusado que teve fracas suspeitas, deveria abjurar 

publicamente no auto-de-fé que não compactua com as heresias que fora acusado. 
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sentença, pois há dois documentos posteriores à época em que esteve preso. O de 1685 é do 

Conselho Ultramarino de Pernambuco, porém, infelizmente não foi possível compreender o 

que dizia a documentação, dado o seu estado deteriorado. Datada do ano de 1686, também 

existe uma documentação de Pernambuco, segundo a qual ele servia como escrivão da 

Fazenda Real da Alfândega e Almoxarifado. 

Esse é um dado importante, pois, mesmo depois de ter sofrido o processo inquisitorial, 

ele voltou ao Brasil, atuando em um cargo público. Como ele era cristão-novo, obter cargo 

público já era difícil na península Ibérica devido às leis de pureza de sangue, continuar com o 

cargo após ter sofrido o processo inquisitorial não era comum. 

Diogo Vaz, como vimos, apesar de ter três quartos de cristão-novo, ingressou no 

exército português, passando por vários cargos. Temos aqui um exemplo de que, na Colônia 

portuguesa, as leis discriminatórias existiam, já que estávamos submetidos a Portugal, 

entretanto os estatutos de pureza de sangue não tiveram influência no caso citado. Não 

acreditamos que ele tenha tentado esconder sua ascendência judaica porque sua tia, Anna 

Rodrigues56, já havia sido presa pela Inquisição em Portugal, acusada de judaizante, morrendo 

no cárcere, assim como vários outros membros de sua família como já exposto anteriormente. 

Outra questão interessante que podemos levantar quanto ao citado processo é o fato 

dele ter negado as práticas judaicas. A única acusação que ele recebeu foi da sua irmã. Todas 

as testemunhas que conviveram com ele em Portugal e na Colônia atestaram que ele era um 

bom cristão, indo às missas e se confessando. Porém, lendo o processo de sua irmã Anna 

Rodrigues, percebemos que a maioria dos seus familiares acabaram confessando as práticas 

judaicas, dando detalhes de reuniões e de práticas realizadas por eles. Perguntamo-nos então 

se o fato de não ter confessado foi por temer uma sentença mais dura, já que fica difícil 

acreditar que ele realmente não tivesse tais “culpas”, devido ao histórico da família e a 

denúncia da própria irmã. É importante salientar que as denúncias que Anna sofreu foram, em 

sua maioria, na época em que Diogo não estava mais com sua família em Portugal. 

Provavelmente, se não tivesse vindo para a Colônia suas acusações seriam maiores, pois, 

estaria no convívio de seus familiares que foram amplamente denunciados. 

                                                           
56 Casada com Antônio Lopes, foi presa pela Inquisição em 05.10.1661 e sua sentença saiu no auto de fé de 

20.06.1666, pela Inquisição de Évora. Ela não confessou e foi acusada pelos netos. Disponível em: 

<http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2373374>. Acesso em 30 de maio 2016. 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2373374
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2.5 Estatuto de pureza de sangue e seu reflexo na América Portuguesa 

Os Estatutos de Pureza de sangue iniciaram na Espanha, em 1449, e em Portugal o 

processo discriminatório foi paulatino, tendo-se iniciado, sobretudo, nas ordenações religiosas 

(SARAIVA, 1994: 113). Sobre esse tema, a professora Maria L. Tucci Carneiro (1988) nos 

apresenta um panorama das leis portuguesas nas quais se excluía a participação de cargos 

públicos e de ordens religiosas, pessoas que tivessem em sua ascendência familiar algum tipo 

de “sangue infecto”, ou seja, mouro, judeu, cigano, negro, indígena, mulatos e cristão-novos. 

A autora fez a análise de documentos oficiais do Estado português e religiosos, mostrando a 

institucionalização do racismo (CARNEIRO, 1988: 12). O foco do seu trabalho foi a questão 

dos cristãos-novos e das leis portuguesas. 

Segundo a autora, os Processos ou Autos de Habilitação de Genere tinham os 

inquéritos iniciados quando: 

[...] determinado indivíduo formalizasse o seu pedido de admissão em uma 

determinada ordem religiosa ou Instituição assistencial. Exigido também por 

entidades laicas, deveria ficar provado, através de minuciosas investigações 

sobre a vida da pessoa e seus ascendentes, que ela não possuía vestígios de 

mulato, negro, mouro, judeu ou cristão-novo. Só após essa comprovação é 

que o indivíduo poderia ocupar cargos públicos, freqüentar universidades ou 

colégios religiosos, ingressar nas ordens Sacras e Menores, participar como 

irmão das Casas de misericórdia ou desfrutar de situações honoríficas 

(CARNEIRO, 1988: 13). 

 

Tanto os judeus quanto os mouros já tinham sido expulsos de Portugal na época do 

Brasil Colônia e, portanto, não poderiam fazer parte de ordens religiosas ou terem cargos no 

governo. Porém, o que queremos ressaltar é que mesmo o judeu converso, o cristão-novo, 

também ficava fora de tais cargos, mesmo sendo cristão. As questões éticas e religiosas foram 

colocadas por muito tempo como um estigma para afastar o homem ideal do que deveria ser 

separado, o imundo. Tais estatutos serviram, então, para dividir a sociedade entre os homens 

de famílias cristã-velha, de um berço com boa base religiosa, sendo, portanto, “bons 

cidadãos” estando o poder sempre em suas mãos, tanto na religião ou no Estado, e os 

“outros”, ou seja, os infectos, que, legalmente nunca atingiriam na sociedade portuguesa 

cargos de prestígios, continuariam sendo vistos como párias. Tais leis mantiveram, portanto, 

separação legal entre os grupos sociais por muitos anos (CARNEIRO, 1988: 19).   

O mito da pureza de sangue, segundo Tucci Carneiro (1998) afirmava a linhagem pura 

como sendo a linhagem de Jafé, um dos filhos de Noé e a linhagem impura a dos 



72 

 

 

descendentes de outro filho de Noé, Sem, dando origem a linhagem semítica (CARNEIRO, 

1988: 20). Por isso, os cristãos-novos estavam incluídos na linhagem impura, pois, mesmo 

tendo aceitado o cristianismo, continuavam semitas, ou seja, impuros. Sendo assim, os 

Estatutos de pureza de sangue na Metrópole e na Colônia: 

- Serviu de instrumento para a nobreza e a burguesia mercantil cristã-velha 

preservarem a estrutura social do Antigo Regime; 

- Gerou uma legislação amplamente discriminatória, com a ajuda de uma 

terminologia cristã; 

- Justificou as medidas de segregação racial e social impostas aos cristãos-

novos. (CARNEIRO, 1988: 27).   

 

No capítulo anterior falamos sobre as leis portuguesas e tratamos especificamente das 

Ordenações Filipinas (1603-1774) no que se refere ao judaísmo e aos cristãos-novos. 

Observemos agora o quadro comparativo da “evolução” da legislação portuguesa, quanto aos 

considerados “sangue infecto”, de acordo com um quadro apresentado pela autora Maria 

Tucci Carneiro (1988: 57): 

 

Tabela 1: Códigos de Leis Portuguesas. 

 

Legislação 

 

Ordenações 

Afonsinas 

 

 

Ordenações 

Manuelinas 

 

Código 

Sebastiânico 

 

Ordenações 

Filipinas 

Período 1446/7 1514/21 1521/29 1603/1774 

Grupos 

estigmatizados 

Judeu 

Mouro  
Judeu 
Mouro 

Cigano 

Cristão-novo 

Indígena 

Judeu 
Mouro 

Cigano 

Cristão-novo 

Indígena 

Judeu 
Mouro 

Cigano 

Cristão-novo 

Indígena 

Negro 

Mulato  

Fonte: Carneiro (1988: 57) 

 

Por essa amostra, percebemos que, em detrimento dos outros grupos marginalizados, 

os judeus, eram duplamente discriminados no mundo português. O fim da diferenciação legal 

entre cristão-novo e cristão-velho só veio ocorrer no governo do ministro português Sebastião 
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José de Carvalho e Melo conhecido como Marques de Pombal57, sendo essa atitude 

considerada “o primeiro passo da tolerância em terras portuguesas” (CARNEIRO, 1988: 189).  

Mesmo na época em que os estatutos de limpeza de sangue funcionavam, por várias 

vezes os cristãos-novos tentaram burlar as leis, principalmente tentando fraudar sua 

genealogia. No livro de José Gonçalves Salvador (1976), Os cristãos-novos, povoamento e 

conquista do solo brasileiro (1530-1680), há um capítulo onde fala sobre tais estatutos, e traz 

vários exemplos onde aqui na Colônia eles não foram usados ou, foram burlados. Vejamos o 

comentário de Salvador (1976): 

Havia, por conseguinte, maneiras várias para contornar a exigência legal: 

subornando o responsável pelas inquirições, ou a testemunhas, ou 

conduzindo o processo pelo costado que convinha; ou solicitado que os 

trâmites corressem no lugar onde residia o pretendente e não no dos pais e 

avós (SALVADOR, 1976: 27). 

 

O professor Sobreira (2010) também explica: 

Era quase obrigação, entre muitas famílias de comerciantes e não poucos 

donos de engenho descendentes dos cristãos-novos, a prática de fraude 

genealógica, porque ser descendente de antigos judeus significava 

inacessibilidade a muitos dos melhores postos e prebendas civis, 

eclesiásticas e militares. Daí o afã de tantos ex-judeus e seus descendentes 

cristãos-novos na busca de iniciação nas ordens militares (a ordem de Cristo 

em primeiro lugar), que proporcionava mais prestígio e maior sentimento de 

segurança a seus membros. (SOBREIRA, 2010: 55). 

 

É importante ressaltar que na América portuguesa, devido à pouca quantidade de 

homens brancos, principalmente no início da colonização, e, sendo muitos os cristãos-novos a 

virem para a Colônia, os estatutos de pureza de sangue não foram implantados com tanta 

força quanto em Portugal (CARNEIRO, 1988: 196). No entanto, o preconceito aos cristãos-

novos existia, contudo, a depender da necessidade e do interesse, eles diminuíam.  

A história de Diogo Vaz, que, como vimos, passou por diversos cargos do exército 

português, antes e depois de passar pela Inquisição, consiste em um exemplo de que, na 

Colônia portuguesa, as leis discriminatórias existiam, já que estávamos submetidos a 

Portugal, entretanto, os estatutos de pureza de sangue não tiveram influência no caso dele.  

                                                           
57 Foi secretário de Estado português do rei D. José I (1750-1777). 



CAPÍTULO III  
OS FAMILIARES DE DIOGO VAZ PENALVO NAS MALHAS DA INQUISIÇÃO 

  

A família de Diogo Vaz Penalvo provinha da Vila de Campo Maior em Portugal, que 

faz limite com a Espanha, próxima de Évora, na região do Alentejo. Sobre sua origem não 

encontramos maiores informações, porém, sua importância foi grande na luta contra os 

mouros. A carta que a tornou vila é datada de 1296, sob o governo do rei D. Diniz 

(BARBOSA, 1860: 99), local que foi edificado um castelo, onde muitas pessoas se dirigiram 

a região em busca de abrigo. 

Com a expulsão dos judeus da Espanha em 1492, muitos se instalaram em Campo 

Maior devido à sua proximidade com a terra castelhana, tendo como principais refugiados 

mercadores, boticários, sapateiros, médicos e muitos deles foram sentenciados pelo Tribunal 

de Évora. “Segundo a documentação, entre 1582 e 1593 foram presos pelo Santo Ofício quase 

trezentos habitantes de Campo Maior” (FERNANDES, 1996: 40). 

 

 

Figura 3: Brasão de Campo Maior 

 
Fonte: BARBOSA, I. de Vilhena. As cidades e Villas da Monarchia Portugueza que tem 

Brasão de Armas. Volume I. Lisboa. Typographia do Panorama, 1860, 96 p., il.color. 
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Tendo em vista que já abordamos o processo de Diogo Vaz Penalvo, iremos agora 

falar sobre os processos dos seus parentes: João Rodrigues, João Mexia Semedo, Afonso 

Mexia Semedo e de seus irmãos: Anna Rodrigues e Pedro Vaz Penalvo. Todos, com exceção 

de João Mexia Semedo eram provenientes da Vila de Campo Maior. 

3.1 João Rodrigues, “O velho”. 

Iniciaremos as análises dos processos que nos propomos estudar com a documentação 

do tio de Diogo Vaz, João Rodrigues, pois, dentre os seis casos estudados, ele foi o primeiro a 

ter sido preso pelo tribunal inquisitorial. 

A história de João Rodrigues, de alcunha “o Velho”, difere-se das demais estudadas 

nessa pesquisa, principalmente pelo fato dele ter sido condenado à pena máxima, a fogueira, 

mesmo após sua morte na prisão. Além disso, foi o que mais recebeu acusações. Seu processo 

foi o mais longo dos analisados chegando a ser concluído sete anos após sua prisão. 

João Rodrigues era sapateiro e quando foi preso tinha setenta e oito anos de idade. Era 

viúvo de Isabel Reis, de alcunha “a Gorda” e tinha um quarto de cristão-novo. Era tio paterno 

de Diogo Vaz. Na documentação de Anna Rodrigues, ela expôs que estava sem falar com tio, 

pois, ele queria casá-la com Diogo Lopes e ela não aceitou, casando-se com Antonio Coelho 

contra a vontade dos familiares, e foram morar em Lisboa. 

 

Figura 4: Organograma da família de João Rodrigues 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

João Rodrigues foi denunciado como judaizante por trinta e seis pessoas, recorde entre 

os processos analisados. Entre seus delatores estão filhas, netos, sobrinhos, amigos, etc. De 
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acordo com um dos seus acusadores, ele foi responsável por fazer proselitismo do 

criptojudaísmo, introduzindo cristãos-novos na lei de Moisés e apresentando o “converso” aos 

outros judaizantes, como vemos na confissão de Manoel Ferreira, de sessenta anos de idade, o 

qual afirmou que, estando várias pessoas na casa de Pedro Vaz, irmão de Diogo Vaz, João o 

perguntou em que ele cria. Manoel Ferreira disse que cria na lei de Cristo e João Rodrigues 

disse que a deixasse e passasse a crer na lei de Moisés para a sua salvação. Assim, Manoel 

Ferreira disse que deixou de crer na lei de Cristo e João o levou às outras pessoas que já criam 

e viviam na lei de Moisés, apresentando-o como um novo membro da comunidade 

criptojudaica. 

Esse testemunho é relevante, pois mostra os contatos entre os judaizantes e a tentativa 

de manterem-se unidos na mesma fé, se encontrando quando possível. Além disso, podemos 

observar com as leituras dos processos que, com algumas exceções, a maioria desses cristãos-

novos de Campo Maior casavam entre si, fazendo com que as famílias de cristãos-novos se 

unissem. Por isso encontramos os mesmos nomes citados em processos diferentes. 

As principais acusações a João Rodrigues foram relacionadas a guardar os sábados e 

usar neles as melhores roupas, não comer carne de porco, lebre, coelho e peixes de pele, 

oferecer a oração do “pai nosso” ao Deus Eterno, varrer a casa às avessas e ser amigo de 

“gente de nação”. 

Nas audiências que se seguiram João Rodrigues afirmou que não sabia por que tinha 

sido preso, que provavelmente foi em virtude de algum falso testemunho. Durante todos os 

interrogatórios, ele assegurou que era um bom cristão, comparecia às missas e se confessava. 

Ele rezou o Pai Nosso, Salve Rainha e o Credo. Como ele não confessou, suas culpas foram 

lidas e ele afirmou que várias das pessoas que o acusaram eram seus inimigos. Essa mesma 

estratégia foi utilizada por sua sobrinha Anna Rodrigues, no seu processo, pois, segundo as 

normas inquisitoriais já vistas neste trabalho, o testemunho de um inimigo não poderia ser 

levado em consideração. 

Em 14 de setembro de 1662, João Rodrigues faleceu no cárcere. Os inquisidores 

acharam que deveriam dar continuidade ao seu processo, tendo em vista as diversas denúncias 

contra ele. Como vimos anteriormente, o falecimento não impedia a Inquisição de continuar o 

processo: 

 [...] e disse que João Rodriguez o velho que tinha hu’ quarto de christão 

novo, çapateiro, natural e morador da villa de Campo maior, falecera da vida 
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presente, estando preso nos carceres desta dita Inquisição por culpas contra 

nossa Santa Fe Catholica, antes de sua causa ser finda, e finalmente 

sentenciada. E por que as culpas erão de qualidade, que o pretendia accusar 

por ellas, para que sua memória, honra, fama e fazenda fosse condenada [...] 

(PT/TT/TSO-IL/028/06882. Pág. 235)58. 

 

Observando esse trecho do processo de João Rodrigues após sua morte, constatamos 

que a importância do processo ia além da penalidade à pessoa acusada, tendo como objetivo 

também macular sua reputação perante a sociedade, fazendo com que sua família também 

fosse afetada. A partir do momento que alguém confessava ou era largamente acusado, toda 

sua família era vista como um herege em potencial.  Além disso, continuando com o processo, 

era possível sentenciar o réu com a tomada dos bens, o que garantia mais fundos para o fisco e 

a Inquisição. 

Após todo o arrolamento do processo, a sentença recebida por João Rodrigues foi: 

[...] declarão ao Reo João Rodriguez, por convicto no crime de heresia e 

Apostasia, a que foi sendo vivo, herege apostata de nossa santa Fe Catholica, 

e como tal acabou, e que encorreo em senteça de Excommunhão maior, e 

confiscação de todos seus bens para o fisco e Camera Real, e nas mais penas 

em Direito contra os semelhantes estabelecidas, e como herege apostata, 

convicto, negativo, e pertinaz o condenão, e sua memória e fama, e em 

detestação de tão grave crime, mandão que seus ossos sejam desenterrados, e 

entregue com sua estátua a justiça secular, para que em tudo se faça inteiro 

cumprimento de justiça (PT/TT/TSO-IL/028/06882. Págs. 318 e 319)59.  

 

Com o intuito de que sua memória fosse lembrada como herege, apóstata, e seus bens 

tomados, o auto-de-fé de João Rodrigues, o Velho, contendo seus ossos e uma estátua o 

representando, foi realizado em 31 de março de 1669. 

Sobre a importância da celebração do auto-de-fé ao dar as sentenças dos condenados, 

Ronaldo Vainfas (1992) nos explica: 

Os autos-de-fé eram, portanto, espetáculos massivos e exemplares, que 

visavam mostrar ao povo e ao mundo que Portugal estava repleto de hereges 

– sobretudo ‘judeus’ –, e que sem a Inquisição não iria sobreviver aos 

tempos. A pena da fogueira não era mais que o momento apoteótico de um 

espetáculo [...]. O povo dele participava ativamente, ridicularizando os 

condenados, vibrando ante a leitura das sentenças, apedrejando os réus no 

poste da fogueira, expiando coletivamente seus pecados na consumação dos 

corpos (VAINFAS, 1992: 148). 

                                                           
58 Processo disponível em: <http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2306946>. Acesso em 01 de nov. 2016. 
59  Processo disponível em: <http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2306946>. Acesso em 01 de nov. 2016. 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2306946
http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2306946
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Por isso, também era importante queimar os ossos do sentenciado que já havia 

falecido, pois, serviria como exemplo para os outros e como humilhação para os familiares. 

Os demais réus sentenciados, mas que não tivessem ido para a fogueira, tinham suas penas 

lidas também no auto-de-fé, para humilhação pública. 

3.2 Anna Rodrigues 

Como já vimos nos capítulos anteriores, vários membros da família de Diogo Vaz 

Penalvo passaram pelos cárceres do Santo Ofício, uns pelo tribunal em Lisboa, mas a maioria 

pelo tribunal em Évora, devido à localização da Vila de Campo Maior, onde a maioria residia. 

A partir do processo da sua irmã Anna Rodrigues, tomamos conhecimento de uma rede de 

parentes e amigos que a denunciaram como judaizante e também nomes que ela delatou ao 

final do seu processo. Era de praxe colocar no início da documentação do acusado todas as 

denúncias que ele havia recebido.  

 

Figura 5: Organograma dos membros diretos da família de Diogo Vaz 

 

Fonte: Elaboração própria 

 

Na figura acima podemos visualizar a família de Diogo Vaz Penalvo. Com exceção de 

Innes Vaz que já havia falecido, todos os seus irmãos foram sentenciados pela Inquisição e 

também seus sobrinhos, filhos de Innes e seu cunhado João Mexia. 

Sobre a questão das denúncias feitas por parentes, Lina Gorenstein (2005) afirma que 

esse era o ciclo da Inquisição, pois, ao fazer a sessão de “genealogia”, colocava já em questão 

todos os parentes do acusado, já sabendo quem eram os que estavam vivos. Os mais próximos 

do réu, de certa forma, já eram vistos com desconfiança pelos inquisidores. Quando o réu 

iniciava sua confissão e passava a denunciar os seus cúmplices, geralmente os seus parentes 
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estavam na lista. Era comum começar as denúncias pelos falecidos, imputando a eles a culpa 

pela judaização, por ter ensinado tal caminho. Depois, seguia-se a denuncia dos outros: 

A Inquisição procurava completar seu trabalho, fechar o círculo: Avós, 

mães, filhas, todas presas pelo Santo Ofício. A família era a base da ação do 

Santo Ofício; em uma das primeiras sessões do processo inquisitorial, a 

“Genealogia”, o réu declarava quem eram seus pais, avós, bisavós, irmãos, 

filhos, primos, tios; dizia porque via era cristão-novo e assim, toda a família 

ficava registrada na Inquisição como parte da nação dos cristãos-novos; 

durante o processo era considerada culpa grave – ou diminuição – a falta de 

denúncia contra algum membro da família (GORENSTEIN, 2005: 125).    

 

Esse procedimento também poderia servir para levantar a procedência cristã-nova, 

bastando um descendente para manchar toda uma linhagem (WACHEL, 2014:19). No 

processo de Anna Rodrigues que foi arrolado pelo tribunal de Lisboa, houve treze denúncias 

contra ela, vinda de processos de pessoas presas pela Inquisição. Seus acusadores tinham 

também sido presos pelo Santo Ofício, sendo interrogadas na mesma década em que o caso 

dela ocorreu.  

Quanto às acusações feitas a Anna Rodrigues, a maioria se referia a uma reunião 

ocorrida na casa de sua irmã Ines Vaz, onde a ré teria declarado viver sobre a Lei de Moisés. 

Em virtude disso, ela disse que seguia a lei de Moisés para a salvação e para obter bens e 

riquezas e por sua observância usava camisas lavadas no sábado e os melhores vestidos, 

limpava o candeeiro as sextas, não comia carne de porco, lebre, coelho e peixes de pele. 

Outras situações foram citadas em que os seus delatores afirmavam que ela varria a casa ao 

contraio sem passar o lixo pela porta da frente, quando acabava as refeições não dava graças e 

era amiga de “gente de nação”. 

Quanto ao interrogatório do Santo Ofício, este ocorria de forma pragmática, repetindo 

as perguntas, que no caso da acusação de judaizante eram geralmente: Confessar as culpas, 

onde e como judaizou e com quem estava. As denúncias eram parte fundamental do processo 

onde, geralmente os réus acusavam parentes já falecidos, colocando neles a culpa por suas 

práticas. Aos poucos, ia denunciando os parentes distantes até chegar nos mais próximos. 

Segundo Lina Gorenstein (2005): 

É importante lembrar que os processos, além de mostrarem o discurso 

‘possível dos réus’, mostram também, especialmente na sessão ‘confissão’, o 

discurso necessário: confessar as culpas – verdadeiras ou não – e delatar 

todos aqueles que o haviam denunciado – para salvar sua vida. O discurso do 

réu e as declarações de testemunhas aparecem no processo intermediados 

por um notário, que transcrevia suas declarações; geralmente, eram 

utilizadas formas esquematizadas, feitas sempre as mesmas perguntas aos 
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réus; para as testemunhas, também os interrogatórios eram similares; na 

sessão ‘contraditas’ e nas ‘inquirições’ haviam maior fluidez, uma vez que 

ali eram relatadas histórias, deixando transparecer sentimentos e 

envolvimentos (GORENSTEIN, 2005: 27).  

 

Anna Rodrigues foi presa em 17 de fevereiro de 1662 e sua sentença foi dada no auto 

de fé de 09 de março de 1665. Durante o tempo em que passou presa ela foi submetida a 

vários interrogatórios. Inicialmente, sem informar seus “crimes”, foi pedido que ela 

confessasse suas culpas, e ela disse que não tinha o que confessar. Essa postura durou cerca 

de dois anos, até que ela decide falar os detalhes de sua “judaização”. 

 Na sessão de Genealogia em 20 de fevereiro de 1662, a ré informou que tinha vinte e 

três anos, sendo natural da Vila de Campo Maior e que morava na época em Lisboa. Seus pais 

são Miguel Rodrigues e Maria Rodrigues, já falecidos. Seus irmãos: Pedro Vaz, casado com a 

cristã-velha Madalena Azevedo, Diogo Vaz Penalvo, casado com a cristã-velha Maria 

Mendonça e Ines Vaz, falecida na época, e casada com Antonio Coelho. Ela afirma que foi 

batizada e crismada na igreja matriz da Vila de Campo Maior. 

Na mesma sessão, para mostrar que era uma “verdadeira católica”, ela rezou o Pai 

Nosso, a Ave Maria, Salve Rainha e Creio em Deus Pai. Saber as orações era fundamental 

como nos lembra Lina Gorenstein (2005): 

As pessoas tinham que estar preparadas para responder aos interrogatórios 

do Santo Ofício – perguntava-se se o acusado sabia o Pai-Nosso, Ave Maria, 

Creio em Deus-Pai, Salve-Rainha, os mandamentos de Deus e os da Santa 

Igreja [...]. Criou-se um catolicismo ostensivo, praticado em lugares 

públicos. Todos tinham de ser ‘muito católicos’ para garantir sua posição na 

sociedade e não cair na suspeita da heresia, superstição, feitiçaria e bruxaria 

(GORENSTEIN, 2005: 284). 

 

Se o réu não conseguisse fazer corretamente as orações, as suspeitas contra ele 

ficariam mais acentuadas. Quando Anna Rodrigues foi questionada se suspeitava o porquê de 

ter sido presa, ela disse que não sabia. Como de praxe, foi orientada a confessar suas culpas 

para que a Mesa Inquisitorial tivesse misericórdia. Como ela disse que não tinha o que 

confessar, foi mandada de volta ao cárcere. 

Nas audiências que se seguiram, foram-lhe feitas as perguntas direcionadas à 

investigação de práticas consideradas judaizantes, sendo elas: se se apartou da santa fé 

católica passando a crença de Moisés esperando salvação nela; se cria na trindade; se Cristo 

era o verdadeiro messias prometido na lei ou se estava esperando ainda por ele como os 
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judeus esperam; se orou orações judaicas ou rezou os salmos de Davi sem Glória Patri por 

observância na lei de Moisés; se guardava os sábados não trabalhando neles e usando as 

melhores roupas, começando a guardar-lo na sexta-feira, limpando a casa e acendendo 

candeeiros com velas novas e azeite limpo, deixando-os acesos até se apagarem; se guardou a 

páscoa dos judeus usando pão ásmo; se fez jejuns judaicos como o da rainha Esther ou o do 

dia grande. 

Também questionaram se à ré: se quando morria alguém em casa ou pela porta 

passava algum defunto lançava fora as águas dos cântaros; se amortalhava e enterrava em 

terra virgem o defunto; se comia sangue, aves afogadas, carne de porco, lebre, coelho, peixe 

de pele; se quando a carne vinha do açougue a dessangrava, lançando-a em água e sal e 

colocando a gordura na mesma panela com azeite e cebola, rito típico de cerimônia judaica; se 

retirava a landoa do quarto traseiro a rés miúda por cerimônia judaica; se nas noites de natal 

lançava nos cântaros de água que tinha para beber brasas acesas, miolo de pão, gotas de vinho 

e sal, por cerimônia judaica; se quando lançava benção as pessoas de sua obrigação o fazia 

pondo a mão aberta sobre a cabeça e escorregava pelo rosto abaixo até os peitos, pronunciava 

Abraão, Isaque e Jacó e se ela andava com gente de nação que criam na lei de Moisés. 

Como ela continuou afirmando ser uma boa católica e negou ter feito tais práticas, o 

libelo contra ela foi apresentado no dia 30 de junho de 1662, e ela foi considerada herege, 

apóstata, negativa e pertinaz. Nessa fase, após as acusações, o processo seguia para mostrar 

suas culpas. Um procurador foi instituído para ela, sendo seu advogado. Ele era responsável, 

dentre outras coisas, por encontrar testemunhas para serem ouvidas pelo Tribunal. 

Em sua defesa, seu procurador afirmou que ela comungava no início da Quaresma e da 

Páscoa e durante o ano nas festas principais, ia sempre à igreja e ouvia missas e os sermões, 

dando bons exemplos de cristã. Ele também afirmou que iria provar que a ré sempre comeu 

carne de porco, coelho, lebre e peixes de pele, dentre outras práticas. 

Para testemunhar foram chamadas inicialmente quatorze pessoas, sendo doze mulheres 

e dois homens. Com exceção de uma pessoa que disse não saber se a ré ia à igreja e outra que 

disse não conhecê-la bem, os demais afirmaram que ela era boa cristã, pois ia à igreja, se 

confessava, assistia à missa com devoção, dava bom exemplo e uma testemunha ainda 

afirmou que ela comia carne de porco, lebre, coelho e todo gênero de peixe e usava roupas 

limpas aos domingos como os verdadeiros cristãos. 
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Após ouvir essas testemunhas, o seu procurador anunciou as contraditas, onde tentou 

provar que seus familiares eram seus inimigos e que não se falavam por muito tempo. O 

motivo principal das desavenças foi pelo casamento que ela contraiu com Antonio Coelho, 

contra a vontade de seus parentes. Além disso, ela afirmou que seu cunhado João Mexia, que 

era viúvo da sua irmã Inês Vaz, também era seu inimigo. Ela o acusou de que, quando seus 

pais faleceram e ele tornou-se seu tutor e de seus irmãos, ele os usurpou e os destruiu, sendo a 

causa da ruína deles. Quanto ao seu tio João Rodrigues, de alcunha “o Velho”, queria que ela 

se casasse com Diogo Lopes e, como ela não aceitou, eles ficaram sem se falar, sendo que a 

situação piorou depois que ela casou com Antonio Coelho. 

Depois que o seu procurador anunciou as desavenças familiares, mais trinta e seis 

pessoas foram ouvidas como testemunhas, onde a maioria comprovou tais desavenças, com 

exceção de alguns poucos que disseram não conhecer bem a família. 

O processo seguiu e Anna Rodrigues foi chamada à Mesa Inquisitorial novamente em 

12 de março de 1664 e, mediante o interrogatório, ela continuou negando ter feito práticas 

segundo a religião judaica. Da mesma forma ocorreu em 17 de março do mesmo ano. Como o 

Santo Ofício tinha muitas denúncias contra ela, Anna Rodrigues foi tida no mesmo mês como 

pertinaz, negativa, herege e apóstata da fé católica e foi-lhe dada à sentença de excomunhão, 

tomada dos bens e relaxamento a justiça secular. 

Após essa decisão da Mesa, que não levou em consideração a tentativa da ré de 

desqualificar seus acusadores, em 07 de agosto do mesmo ano, Anna Rodrigues passou a 

confessar. A partir daí, a mesma expôs vários momentos com familiares e amigos que 

confessou ser judaizante e as suas principais práticas. Com os depoimentos dela, muitas das 

acusações feitas foram confirmadas e outras acrescentadas.  

Nessa etapa da prisão o medo tomou conta da ré que decidiu confessar na tentativa de 

conseguir misericórdia do santo Ofício. Como suas estratégias de negação e de tentar 

invalidar os testemunhos de seus parentes não deram certo, com o medo ampliado de receber 

a penalidade imputada, a única forma de se salvar era por meio da confissão. Sobre o papel do 

medo no processo inquisitorial Wachtel (2014) explica: 

En efecto, las otras instituciones de la policía y la justicia, en las mismas 

épocas, tambien se esforzaban por hacer que se respetara su autoridad: pero 

es muy cierto que La Inquisición, más que cualquier outra institución de los 

tiempos modernos, supo inspirar el miedo. [...] En realidad, lo más aterrador 

de los métodos empleados por la Inquisición no son solo las llamas de las 
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hogueras, sino también el hecho de que las persecuciones se llevan a cabo de 

una manera muy metódica y de que las condenas se fundan en pruebas 

recabadas minuciosamente (WACHTEL, 2014: 13)60. 

 

A partir daí Anna Rodrigues afirmou que começou a crer na Lei de Moisés pela 

convivência com sua irmã Inês Vaz e com seu cunhado João Mexia Semedo. Ela morava com 

eles, pois, seus pais já haviam falecido. Pela influência do casal, passou também a seguir, na 

medida do possível, a lei de Moisés. 

Disse que haueraquinze annos poucomais ou menos na uilladecampo mayor 

emcaza de Ioaõ Mexia Semmedo assentestadopaõ[?] demuniçaõ naditauilla 

cazado digo Chris taõ nouo naõ sabe emquantaparte nem porque uia cazado 

com Innés Uaz irmam dellaconfitente i adefunta se achou com elles ecom 

Leonor séméda irmam doditoseucunhado ecazada em Aron ches com Iozeph 

Mourinho christao uelho soldadodecavalo, eestandoahy todos quatro naõ 

selembra comque ocaziaõ disse aditasuairmam Ines uaz aella confitente com 

aconfiança deahauer criado porque ellaconfitente naõ conheceo pay nem 

may que cresse naley de Moyses porque eraboaparaasaluaçaõ daalma eter 

bens eriquezas eporsua obseruancia guardasse osabbadosde trabalhouestindo 

nellescamisa lauada edeixasse decomercarne deporco lebre coelho epeixe 

depelle, declarando adita suairmam e cunhadoeairmam deste que criao 

euiuiao naley deMoyses com os mesmos intentos eporsuaguarda faziao 

asditas ceremonias. Epersuadi da ellaconfitente comoensino eexem 

plodaditasua irmam emais pessoas se apartouahy denossasantadecatholica 

esepassouá crença daley deMoyses, e assim lhodeclarou dizendolhes que na 

ditaley quelhe ensinauaõ eseguiaõ ficaua crendo comos mesmos intentos 

epor suaguardafazia asditas ceremonias. como com effeito fes [...] (Processo 

de Anna Rodrigues PT/TT/TSO-IL/028/11019: 294 e 295). 

 

Além de explicar como a sua irmã e o esposo dela ensinaram a Anna o criptojudaísmo, 

ela continuou dizendo que tinha crido na Lei de Moisés até o domingo passado: 

 

[...] eacrença daley deMoyses lhe durou athe oDomingo proximo passado 

emque amudaraõ doseucarcere eentendendo que atratauaõ com maior 

apertofoi Deos seruido alumiala para conhecer suas culpas, e as naõ 

confessou logo entaõ por querer tomar estesdias paracuidar nellas ede 

ashauer cometido esta muito arrependida pede perdao equecom ella se uze 

demisericordia ecomoditasua irmam ecunhado seficaraõtratando 

comocrentes eobseruantes daditaley deMoyses emquantoellafoy uiua, e naõ 

sabequeasditas pessoas fossem prezas pellosantoofficio (Processo de Anna 

Rodrigues PT/TT/TSO-IL/028/11019: 294 e 295). 

 

                                                           
60 De fato, as outras instituições da polícia e justiça, nas mesmas épocas, também se esforçaram para que sua 

autoridade fosse respeitada: mas é muito certo que a Inquisição, mais que qualquer outra instituição dos tempos 

modernos veio a inspirar o medo. [...] na realidade, não mais aterrador que os métodos empregados pela 

Inquisição não são as chamas das fogueiras, sendo também a forma que as perseguições se davam de uma 

maneira metódica e que as condenações se fundavam em provas coletadas minuciosamente (tradução livre).  
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Nesse início de confissão Anna se colocou como judaizante até o domingo passado, 

quando segundo ela, Deus a iluminou e ela veio a se arrepender e pedir perdão. Devemos 

lembrar aqui a questão do segredo, tendo em vista que os nomes dos seus acusadores não 

tinham sido anunciados. A partir de então, com sua sentença prévia anunciada e os nomes dos 

delatores informados, ela prefere assumir a culpa e pedir misericórdia, do que passar pelas 

chamas como uma negativa61.  

Ao compararmos o depoimento de Anna Rodrigues, que disse ter aprendido sobre a 

Lei de Moisés com seu cunhado João Mexia, com a documentação de João Mexia, que disse 

ter aprendido a judaizar com sua sogra, a mãe de Anna Rodrigues, e tendo em vista que ela 

morou algum tempo na casa de sua irmã, após a morte dos seus pais, vemos como a questão 

da família era importante para manter o criptojudaísmo vivo. O fato de Anna não ter 

aprendido a judaizar com seus pais, provavelmente deve-se ao fato de que geralmente, as 

crianças não tinham conhecimento da fé escondida dos pais, pois, seria mais difícil para as 

crianças manterem o mistério. Só quando ficavam mais velhas é que elas iam sendo 

introduzidas nos segredos religiosos das famílias. 

Ao falar sobre seus “erros”, Anna passa a denunciar seus irmãos, familiares e alguns 

amigos com quem tinha conversado a respeito da sua religiosidade não oficial. É nessa etapa 

que ocorreu a denúncia a seus irmãos Diogo Vaz e Pedro Vaz: 

Disse mais quehauera trezeannospouco mais ou menos emcampo maior 

emcaza da ditasuairmam Innesuaz seachoucom ellaecom dous irmaos 

inteiros dellacon fitente asaber Diogovaz Boticario cazado na Bahia 

detodosossantos comhuma molher cristam uelha aquenaosabe onome efoi 

capitaõ dehuma fortaleza noestadodoBrasil naõ sabe qual, e Pedro uaz 

outrossy Boticario cazado nestaCidade com Magdanela deAzeuedochris 

tamuelha queassiste emcazadoConde camareiro mor, eelleseauzentoupara 

aIlhadesaõ Thome aonde entende quehe aiudante de infantaria, eestandoahy 

todos quatro naoselembra comque ocaziao sedeclararaõ ellaconfitente 

aditasua irmam eirmaos etodos quatro disserao quecriaõ euiuiao naley 

deMoysescom os mesmos intentos eporsua guarda fariao asditasceremonias. 

E comoditos seos irmaos naõ passoumais nemsabe que 

fossemprezospellosanto officio (Processo de Anna Rodrigues PT/TT/TSO-

IL/028/11019: 296 e 297). 

 

                                                           
61  Lembrando que tal termo se referia as pessoas cuja Inquisição tinha várias acusações, porém, negava suas 

culpas. 
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Essa confissão foi responsável por trazer aos cárceres da Inquisição seus irmãos Pedro 

Vaz e Diogo Vaz. Na época de sua prisão, sua irmã Innes já era falecida. Não conseguimos 

localizar se, mesmo assim, ela sofreu o processo. 

Quando questionada sobre a qual Deus ela orava na época em que estava afastada da 

fé católica, ela disse que tinha a Moisés por Deus e rezava para ele sete vezes o Pai Nosso, e 

afirmou não crer na trindade nem em Cristo, sendo que ele não era o Deus verdadeiro nem 

messias. Além disso, ela afirmou que não cria nos sacramentos católicos para a salvação da 

alma, mas que não havia feito nada que o desrespeitasse. O desrespeito aos símbolos sagrados 

do catolicismo era considerado grave, como já explicamos anteriormente. 

Sobre ir à igreja, realizar os sacramentos como se confessar e comungar, Anna 

Rodrigues disse que fazia para que não desconfiassem que ela era judia, e que não dizia isso 

nem quando se confessava. Os inquisidores a questionaram se ela tinha consciência que tais 

atitudes iam de encontro aos ensinamentos da igreja e ela disse que sabia. Sobre até quando 

ela creu em tais ensinamentos, Anna afirmou que creu neles até o domingo passado, e foi 

“iluminada pelo Espírito Santo”, que lhe mostrou que estava errada. E sobre sua crença atual 

ela afirma que crer em Jesus Cristo e em sua lei espera a salvação. 

A Mesa Inquisitorial lhe disse que havia erros em sua confissão, como na questão de 

dizer que Moisés era Deus, coisa não professada pelos judeus. Além disso, eles a acusam de 

não ter denunciado a todos que se comunicavam e todas as cerimônias que realizava. Outra 

questão posta pelos inquisidores deve-se ao fato de que de antemão ela negou as acusações e 

agora as confessou. Ela viveu cerca de dois anos nos cárceres, sendo considerada, portanto, 

uma negativa em tal tempo.  

 Ao final de suas confissões, foi-lhe revogada a sentença anterior de excomunhão e 

relaxamento ao braço secular, pois, os inquisidores aceitaram suas confissões e as denúncias 

que ela fez. O novo veredito dado a ela foi: Ser recebida ao ceio da Igreja católica; o uso do 

hábito penitencial perpétuo sem remissão; ir ao auto-de-fé e abjurar publicamente seus erros; 

o confisco de todos os bens para o fisco e câmara real; degredo de três anos para o Brasil e 

penitencias espirituais: No primeiro ano, se confessar nas quatro principais festas: Natal, 

Páscoa, Espírito Santo e Assunção da virgem Nossa Senhora e rezar cinco Pai Nosso, Ave 

Maria e as Chagas de Cristo.  
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 Quando o réu, após ter passado pelo processo inquisitorial, era considerado apto para o 

retorno ao ceio da Igreja Católica, ele tinha que abjurar, ou seja, renunciava publicamente os 

atos ou a fé que tivera antes de “receber a revelação de seu erro”. Sobre tal atitude, Lina 

Goresntein (2005) comenta: 

Os condenados por crimes de Judaísmo deviam fazer a ‘abjuração em 

forma’, sentença característica dos cristãos-novos judaizantes. Todo herege, 

antes de ser ‘reconciliado’ com a Igreja, devia abjurar todos os seus erros, e 

proclamar que permaneceria firme na fé católica. O que abjurava a heresia 

devia fazê-lo tocando o livro dos santos Evangelhos; a abjuração devia ser 

pública, vista por todos. Ser reconciliado significava ser readmitido no seio 

da Igreja, ser ‘recebido’ pela Igreja (GORENSTEIN, 2005: 156). 

 

 Tal abjuração era feita no auto-de-fé, geralmente realizado em praça pública ou na 

igreja. Era o momento de ensinar por meio do exemplo, o que acontecia com quem não 

andava segundo os parâmetros da religião oficial. Sobre esse “espetáculo”, Wachtel reflete: 

El fin del auto de fe no solo es propagar el temor por médio del 

grandilocuente espetáculo del castigo; al mismo tiempo, es un rioto de 

eliminación del mal, de erradicación de la infección y de la infamia judías, 

de purga tanto colectiva como física y espiritual: en la ceremonia se 

conjugarón terror y purificación, a através de la penitencia y el fuego 

(WACHTEL, 2014: 25)62. 

 

 E assim findou-se o processo de Anna Rodrigues, sendo um dos mais duradouros entre 

os dos seus parentes, levando além da vexação pública do uso perpétuo do sambenito, ao 

degredo por três anos ao Brasil, longe de sua casa, amigos, família e parentes. Não nos foi 

possível, por meio da documentação, saber se ela teve contato com seus irmãos Diogo Vaz e 

Pedro Vaz que estavam no Brasil, ou de como foi sua vida no período do degredo. 

3.3 Affonso Mexia Semedo 

Afonso Mexia Semedo, meio cristão-novo, era filho de João Mexia Semedo e Innes 

Vaz, irmã de Diogo Vaz, Pedro Vaz e Anna Rodrigues. Foi preso por culpas de judaísmo em 

24 de outubro de 1662. Na época da sua prisão sua mãe já havia falecido e seu pai, que 

também fora preso pela Inquisição, estava casado com Isabel Pereira. Ele era estudante de 

artes e seu processo foi arrolado pela Inquisição de Évora. 

                                                           
62 A finalidade do auto de fé não é só propagar o temor por meio do grande espetáculo do castigo; ao mesmo 

tempo, era um rito para a eliminação do mal, da erradicação da infecção das calúnias judaicas, de purgar tanto 

coletiva quanto física e espiritual: na cerimônia se uniam o terror e a purificação, através da penitência e do fogo 

(tradução livre). 
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No início de seu processo constam sete acusações que Affonso recebeu de pessoas já 

presas pela Inquisição e que o denunciaram por práticas judaizantes. Um dos seus delatores 

foi sua prima Isabel Mexia Ferreira, que afirmou que quando estavam vários membros de sua 

família na casa da tia de sua mãe, Anna Rodrigues, tanto Afonso Semedo quanto outros 

parentes confessaram entre si que eram seguidores da Lei de Moisés para serem ricos e por 

sua observância rezavam a oração do pai nosso ao Deus de Moisés, guardavam os sábados 

vestindo as melhores roupas, varriam a casa as avessas e não comiam carne de porco, lebre 

coelho e peixe de pele63. 

Percebemos que, no geral, os mesmos nomes que apareceram no processo de Anna 

Rodrigues vão aparecer no processo de seu sobrinho Affonso e de seu cunhado João Mexia. 

Isso ocorreu principalmente em virtude do parentesco das pessoas envolvidas, tendo a maioria 

ascendência judaica. Além disso, as práticas citadas como judaicas são poucas e constantes 

nos diferentes processos analisados em nossa pesquisa, em virtude do grau de fiscalização do 

Santo Ofício na vida das pessoas.  

Ao conseguir a confissão de um membro da família, era possível arrolar diversos casos 

e iniciar os processos de várias pessoas, que, muitas vezes não conseguiam suportar a 

humilhação, a prisão, que a separava de toda sua rotina de vida, parentes, amigos, emprego, 

etc. O sofrimento que tais prisões causavam aos filhos, pais, cônjuges que além de estarem 

afastados do ente querido, se viam em uma posição de constante medo por serem, talvez, o 

próximo a ser preso. E mesmo quando a sentença era a mais “leve”, como o hábito 

penitencial, toda a humilhação de ser visto pela sociedade como um ex-prisioneiro levava ao 

agravo ainda mais da vexação. Impossível é para nós hoje avaliamos a repercussão disso para 

as famílias afligidas.  

Com menos de um mês no cárcere, Affonso Mexia começou a confessar práticas 

judaizantes que teria aprendido com o seu pai, tendo-lhe dito que a Lei de Moisés era boa para 

salvação e por isso deveriam guardar os sábados de trabalho, encomendando ao Deus de 

Moisés a oração do Pai Nosso, deixar de comer carne de porco, lebre, coelho e peixe de pele. 

                                                           
63 De acordo com a denúncia de sua prima Isabel Mexia Ferreira, os que confessaram seguir a Lei de Moisés 

além de Afonso Mexia Semedo foram: A sua avó Innes Mexia, João Mexia Semedo (pai de Afonso), Miguel 

Rodrigues (irmão de Afonso), Francisco Mexia, Diogo Mexia Vaz, Leonor Dias, Isabel da Silveira e Maria 

Lopes. Todos com algum grau de parentesco. 
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Além de confessar, ele deveria dizer quem compartilhava da mesma fé que ele, senão, 

sua confissão era considerada incompleta e ele poderia ir ao tormento, ou ter uma pena maior. 

Entre os nomes que ele citou, está o de sua tia Anna Rodrigues: 

[...] que hauera quatro annos emCampo mayor em casadesuatia materna 

Anna Rodriguez christa noua casada comAntonio Coelho soldado doterço da 

armada seachou com ella eestando ambos sos entrepraticas sedeclraraõ elle 

confitente eaditasuatia que criaõ e uiuiaõ naley de Moyses perasaluacaõ da 

suas almas e pos naguarda jejuauam a Raynha Esther nassegundasfeiras de 

toda semana comendo hua so ues nodia [...] enaõ comia carnedeporco lebre 

enelle irem[ilegível] pexedepelle enaõpassaraõ mais (PT/TT/TSO-

IE/021/7494: 61). 

 

 Nessa citação vemos uma confissão que não foi encontrada em todos os documentos 

analisados, porém, era atribuída aos criptojudeus, que consistia no jejum da Rainha Esther às 

segundas-feiras. A história bíblica de Esther era inspiradora para os cristãos-novos devido ao 

tempo que ficou com sua identidade judaica escondida no império persa, e isso permitiu que 

ela salvasse o seu povo de um grande massacre. 

 Outro membro da família denunciado por ele foi o irmão Francisco Semedo, o qual 

afirmou que os dois criam e eram observantes da lei de Moisés, além de sua tia Anna 

Rodrigues e mais alguns parentes cujos nomes aparecem denunciados também na 

documentação de sua tia e de seu pai. 

 Em 11 de junho de 1663 foi lida sua sentença, que consistiu em cárcere, hábito 

penitencial, abjuração e penitencias espirituais. Já em 26 de outubro do mesmo ano, foi-lhe 

tirado o hábito e liberado da prisão, só podendo sair do Reino com autorização da Mesa 

Inquisitorial. Além disso, deveria se confessar nas festas principais e foi proibido de ter ouro, 

prata e armas:  

[...] emaudiencia datarde mandou uir perantesi a Affonco Mexia Reo preso e 

reconciliado que foi por esta Inquisicao em dese dipunho deste presente 

anno; esendo presente com sua habito penitencial, os dittos seres, por constar 

que elle estaria sufficientemente instuido confessado e comungado, lhe 

mandarão tirar o habito penitencial que tinha a arbítrio dando lhe licença 

para que elle fosse para onde bem lhe estiuesse com tanto que se não sahia 

deste Reino sem licença desta meza, eneste primeiro annose [...] confessara 

pellas quatro festas principais della asaber Natal, Paschoa daResurreicao, do 

spirito santo e pella festa denossasenhora da Asumpçaõ; e em cadasemana 

rezara dou Rosarios anossasenhora e as sestas feiras sinco Padre Nosso 

senhor esinco Aue Maria [...]; e em sua pessoa não trará ouro, prata, Nem 

uestido desida, nem trará outrosi armas offensiuas ou defensiuas, posto que 

seja orbigado atellas, Nem andara a concelho salua for caminhando, e 
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comprira o mais que prometeo em sua abjuracão. oque tudo prometeo 

comprir sob cargo, do juramento dos Santos Euangelhos emque pos sua mao 

deque fio este termo demandado do ditto senhor nottario que o escreuy 

(PT/TT/TSO-IE/021/7494: 110 e 111)64.  

 

 Essa citação contém um diferencial com relação aos outros processos investigados, 

pois mostra a proibição do uso de itens preciosos, além de não poder portar armas nem roupas 

de ceda.  

Se a vigilância ao cristão-novo era intensa, ela aumentava quando uma pessoa passava 

por algum processo, pois, como já vimos se voltasse ao “erro” era considerada “relapsa”, e 

teria a pena máxima. Ao ser advertido e ter assinado o termo de segredo, e abjurado 

publicamente no auto de fé, o processo foi encerrado. Similaridades encontraremos no 

processo de seu pai João Mexia Semedo no que segue. 

3.4  João Mexia Semedo 

João Mexia Semedo65, com cinquenta anos de idade quando foi preso, um quarto de 

cristão-novo, era natural da Monforte e morador da Vila de Campo Maior. Foi casado três 

vezes, sendo que suas duas primeiras mulheres faleceram. A primeira foi Innes Vaz, irmã de 

Diogo Vaz e Anna Rodrigues, a segunda foi Maria Barrocas e, na época em que foi 

processado estava casado com Isabel Pereira, cristã-velha. Tinha três filhos Affonso Mexia 

Semedo, Miguel Rodrigues Semedo e Francisco Semedo, sendo que os dois primeiros 

também foram sentenciados. Sua prisão ocorreu em 02 de novembro de 1662 e sua sentença 

foi dada em 09 de junho de 1663. 

 No início do seu processo inquisitorial há quatorze acusações de judaizante, de outros 

documentos, incluindo seus filhos e sua cunhada Anna Rodrigues. No trecho transcrito do 

processo de seu filho Miguel Rodrigues, a afirmação é que seu pai ensinara a ele e a seu irmão 

a viver na lei de Moisés e fazer as cerimônias que consistiam principalmente na abstinência 

alimentar que já nos referimos, guardar os sábados, fazer preces as quais ele não especificou e 

não davam graças a Cristo quando acabavam de comer. Infelizmente não tivemos acesso à 

documentação completa do processo dele, porém, o outro filho, Affonso Mexia Semedo além 

                                                           
64 Processo disponível em: <http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2369416>. Acesso em 01de ago. 2016. 
65 Processo disponível em: <http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2364797>. Acesso em 01 de ago. 2016. 

http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2369416
http://digitarq.arquivos.pt/details?id=2364797
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de expor o mesmo que o irmão acrescentou que faziam o jejum da rainha Esther às segundas-

feiras.  

 Não tardou para que ele pedisse audiência para se confessar. Talvez já soubesse das 

pessoas conhecidas que tinham sido presas e, temendo as denúncias, confessou logo e pediu 

misericórdia para que não tivesse uma pena mais severa. Seus filhos, inclusive, foram presos 

antes dele, assim como sua cunhada Anna e o tio dela João Rodrigues. 

 Suas confissões iniciaram em quatro de dezembro de 1662, onde ele afirmou que 

aprendeu sobre a lei de Moises com sua sogra, Maria Rodrigues, mãe de Innes Vaz, sua 

primeira esposa, que, há dezoito anos, o ensinou que para a salvação da sua alma ele deveria 

crer na lei de Moisés e deveria rezar sete vezes o Pai Nosso, oferecendo-os ao Pai Eterno e 

que não comece carne de porco, lebre, coelho, nem peixe de pele. Segundo ele, ela o apartou 

da fé católica, passando a crer na lei de Moisés, fazendo tais coisas. Segundo a documentação, 

o réu pediu perdão pelos seus erros nessa audiência em lágrimas. 

 A atitude de “colocar a culpa” do seu “desvio religioso” primeiramente nos mortos era 

comum, imputando neles a origem dos seus “erros”. Entretanto, somente denunciar sua sogra 

falecida não foi suficiente e outras audiências ocorreram para que ele falasse a respeito das 

outras pessoas de seu convívio da quais ele sabia que eram judaizantes, até que os 

inquisidores achassem suficientes. Alguns dos nomes citados em seus depoimentos foram os 

de seus filhos, a falecida esposa, a cunhada do primeiro casamento, a sogra, o cunhado do 

segundo casamento, tios, primos e amigos que faziam parte do convívio dos outros 

personagens analisados, portanto, os nomes se repetem várias vezes, principalmente os das 

famílias: Semedo, Mexia, Penalvo, Dias, Rodrigues, Ferreira, Lopes, dentre outros, sendo a 

maioria da Vila de Campo Maior. 

 Apesar de ter começado a confissão e pedir misericórdia logo nas primeiras 

audiências, João Mexia permaneceu nos cárceres por cerca de oito meses e sua sentença foi: 

confisco dos bens, hábito penitencial, abjuração dos “erros” e penas espirituais. 

 As confissões que muitos criptojudeus faziam e as denúncias a outras pessoas podem 

ser encaradas como uma “fraqueza” perante a situação de pavor que passavam ao serem 

presos. Todavia, Wachtel tem um ponto de vista importante sobre essa atitude: 

De hecho, después de dos siglos de represión inquisitorial, los judaizantes 

tuvieron tiempo para desarrollar la estrategia de defesa sin duda más 

dolorosa, pero también la más segura: La confesión. La larga experiencia 
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marrana enseña que el valor supremo, el más sagrado, es la vida, no el 

martírio (WACHTEL, 2014: 191 e 192)66. 

 

 Portanto, sendo a vida como mais preciosa do que o fogo para muitos desses cristãos-

novos, quando a mesa inquisitorial tinha muitas acusações contra o réu, negar era 

possivelmente encaminhá-lo para a fogueira, como foi o destino de João Rodrigues. 

Entretanto, ao confessar e mostrar arrependimento, a sentença seria muito mais branda, 

mesmo que vexatória, não o levaria ao tormento, a não ser que os inquisidores achassem que 

não estava falando toda a verdade, nem seriam relaxados ao braço secular. Sair vivo dos 

cárceres da inquisição acabava sendo o alvo de muitos acusados. 

 Tendo em vista que João Mexia Semedo confessou suas culpas e pediu misericórdia, 

sua sentença foi hábito penitencial, cárcere, abjuração dos erros, confisco de bens para o fisco 

e câmara real e penitências espirituais. 

3.5 Pedro Vaz Penalvo 

Dos processos analisados Pedro Vaz Penalvo foi o último a ser preso e sentenciado. 

Ele era irmão de Diogo Vaz Penalvo, Innes Vaz e Anna Rodrigues, casado com Madalena de 

Azevedo, cristã velha. Sua prisão ocorreu em 21 de janeiro de 1671 e seu auto de Fé foi em 10 

de dezembro de 1673. Ele era boticário, natural da Vila de Campo Maior, assim como seus 

irmãos, mas na época de sua prisão morava em Pernambuco, na América portuguesa e estava 

em Lisboa. 

Ele foi acusado por seis pessoas de judaizar. Entre seus acusadores está a sua irmã e 

alguns primos. Um deles, João Rodrigues Penalvo disse que estava na casa de Pedro Vaz com 

seu irmão Diogo Vaz e os três se declararam seguidores da Lei de Moises. Porém, no 

processo de Diogo Vaz essa acusação não apareceu.  

As acusações contra ele foram semelhantes as da sua Irmã: Não comer carne de porco, 

peixe de pele, lebre, coelho, guardar os sábados usando as melhores roupas, etc. Algumas das 

denúncias foram sobre a mesma ocasião de que Anna Rodrigues e Diogo Vaz, seus irmãos, 

foram acusados. 

                                                           
66 De fato, depois de dois séculos de repressão inquisitorial, os judaizantes tiveram tempo para desenvolver 

estratégias de defesa sem dúvida mais dolorosa, mas também a mais segura: A confissão. A vasta experiência 

marrana ensina que o valor supremo, o mais sagrado, é a vida, e não o martírio (tradução livre). 
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Na sua primeira audiência, em 27 de janeiro de 1671, ele disse que não tinha o que 

confessar e não sabia o porquê de ter sido preso. Quando perguntado por seus bens, ele disse 

que não tinha bens porque tinha vendido para não levar peso na viagem a Lisboa, e que sua 

família estava vivendo em casa alheia. Ele disse que tinha um escravo de dezesseis anos que 

estava doente.  

Ao começar a citar as pessoas que devia em Pernambuco, ele afirmou que seu irmão, 

Diogo Vaz foi seu procurador em uma compra que ele fez. A partir desse depoimento 

tomamos conhecimento de que seu irmão voltou a América Portuguesa após seu processo pela 

Inquisição acabar, e tinha relações com ele. Tendo em vista esse detalhe, poderíamos supor 

que Diogo Vaz já teria alertado seu irmão sobre o que passou nos cárceres quando preso, pois, 

a forma de agir de Pedro Vaz foi semelhante à de Diogo, negando sempre, sendo uma atitude 

diferente da maioria dos outros membros da família, que confessaram.  

Pedro Vaz tinha dois filhos: Felippe de Azevedo de dezessete anos e Inez de quinze 

anos. De acordo com o processo, havia boatos que ele tinha mais duas filhas com uma 

escrava. Ele foi batizado e crismado em Campo Maior, sabia latim e rezou a “Ave Maria”, o 

“Pai Nosso”, “Creio em Deus pai”, mas não soube falar os mandamentos da Igreja. Foi para 

Lisboa em 1642 e em 1656 foi para São Tomé e dali para Pernambuco.  

Pedro Vaz permaneceu firme ao afirmar que estava sendo acusado injustamente, e que 

era um bom cristão. Ao falar sobre suas viagens ele pretendia mostrar que não estava em 

Campo Maior na época em que as acusações foram feitas. Esse argumento não satisfez a mesa 

inquisitorial que viu erros nas datas das viagens do réu, ao comparar com o que disseram as 

testemunhas arroladas.  

Como Pedro Vaz não confessava, e havia acusações contra ele por parte de sua irmã e 

primos, ele foi levado ao tormento, onde, após despi-lo, o médico disse que ele não aguentaria 

o castigo da polé67, então levaram-no ao potro68, advertindo-o que se algum dos seus 

membros fossem quebrados ou ele morresse, a culpa seria dele por não ter confessado antes. 

Segundo o processo seu tormento durou meia hora e ele manteve o argumento de que era um 

bom cristão e não tinha culpas. 

                                                           
67  Instrumento de tortura onde a pessoa era pendurada por cordas, com peso nos pés e quando soltava 

rapidamente as cordas, seus ombros poderiam ser deslocados. 
68  Instrumento de tortura que consistia em uma mesa de madeira onde cordas amarravam e apertavam os 

membros da pessoa e alongava-os. 
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Como Pedro Vaz Penalvo nem passando tormento confessou e os Inquisidores não 

conseguiram encontrar muitas “provas” de seu “crime” para que fosse levado à pena máxima, 

sua sentença foi: Abjuração, penitencias espirituais, cárcere, pagamento do processo, e 

arbítrio dos inquisidores.  

3.6 O revisionismo 

Após toda a pesquisa realizada por meio das fontes primárias e secundárias sobre a 

Inquisição e os cristãos-novos acusados de judaizantes, torna-se necessário expor sobre uma 

vertente historiográfica sobre tais estudos que tem trazido certo desconforto no campo da 

História. No primeiro congresso Internacional sobre Inquisição, realizado em 1987 na USP 

Anita Novinsky proferiu uma conferência69 onde expôs a ideia que permeava e ainda se faz 

presente com mais força na academia, quanto ao revisionismo em algumas áreas da História 

como a escravidão, o nazi-fascismo e a Inquisição. Tal corrente propõe um olhar que acaba 

por apaziguar os danos sociais e psicológicos de tais fatos históricos. 

Uma das características do revisionismo com relação à Inquisição ocorre ao colocar a 

Inquisição espanhola como sendo vítima de uma “Lenda negra”, argumentando que, não foi 

tão grande os números de mortos, principalmente acusadas de bruxaria e, a maioria das 

pessoas acabavam recebendo penas menores. A quantidade de condenação por bruxaria foi 

muito maior em outros países da Europa, pois, como vimos no decorrer desse trabalho, o 

Santo Ofício na Espanha e em Portugal tiveram seu foco nos judaizantes. Green (2011) nos 

alerta sobre o perigo do revisionismo: 

[...] há uma diferença entre contextualizar a Inquisição e desculpar os seus 

excessos. A Inquisição não perseguiu bruxas abertamente, mas não fez isso 

porque, como veremos, a singular mescla cultural em Portugal e na Espanha 

oferecia outros bodes expiatórios que dispensavam a invenção de bruxas. O 

mais grave é que, ao tentar corrigir a lenda negra, algumas pessoas ainda 

cometem graves erros factuais, como afirmar que a tortura era ‘muito 

raramente aplicada, quase exclusivamente nas duas primeiras décadas’ [...] 

(GREEN, 2011: 34). 

 

Ainda segundo Green (2011), o revisionismo na Espanha ganhou força no período 

franquista: “Na Espanha, muitos desses historiadores revisionistas foram originalmente 

treinados durante o regime de Franco, fortemente respaldado pela igreja católica”, sendo, o 

                                                           
69 NOVINSKY, Anita Waingort. A Inquisição: uma revisão histórica. IN: NOVINSKY, Anita Waingort e 

CARNEIRO, Maria L. Tucci (Organizadoras). Inquisição: Ensaios sobre Mentalidade, Heresia e Arte. Rio de 

Janeiro: Expressão e Cultura; São Paulo: EDUSP, 1992: pág. 4-10. 
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intuito do governo franquista ao intensificar o revisionismo inquisitorial na Espanha: “uma 

tentativa de higienizar as opiniões sobre o regime do general e seu impacto na Espanha” 

(GREEN, 2011: 34).  

Lina Gorenstein (2005) também abordou sobre o tema, indicando autores que seguem 

a linha revisionista como: Bartolomé Bénnassar, Pilar Huerga, Joaquin Perez Villanueva, 

Solange Alberro, dentre outros. Em suma, suas ideias seriam: “[...] Principalmente através da 

análise quantitativa, procuraram demonstrar que, a Inquisição, apesar de repressora, não fugia 

a seu papel de verdadeira e fiel defensora do Catolicismo contra à heresia judaica e não foi tão 

terrível como, segundo eles, apregoaram alguns estudiosos” (GORENSTEIN, 2005: 33). 

Quanto a essa temática Novinsky (1992) expõe: “Essa tendência de minimizar os 

rigores, métodos e efeitos da Santa inquisição acompanha um fenômeno sintomático do nosso 

tempo: a reabilitação da escravidão, do racismo e do nazi-fascismo. A historiografia inicia um 

caminho perigoso” (NOVINSK, 1992: 08). 

É importante que observemos cada tema estudado em seu contexto. Tentar abrandar as 

consequências de um tribunal que esteve ativo por cerca de seis séculos não deve ser a 

proposta de um historiador sério. Assim como explica Novinsky (1992): 

A medida que se consolidava o poder absoluto, mais atraente se tornava a 

aplicação da violência, pois só a violência podia garantir a continuidade do 

poder numa sociedade de tradição pluricultural como a portuguesa. Todos os 

totalitarismos têm em comum a supressão das liberdades, mas em diferentes 

épocas e regiões apresentam modelos peculiares e próprios. O que importa 

ao historiador é conhecer a dimensão social do fenômeno histórico. A 

inquisição foi original na Península Ibérica porque apresentou peculiaridades 

especificamente ibéricas. Suas intenções foram, durante séculos, imutáveis. 

O fato de ter sido um elemento essencial no aparelho de Estado centralizador 

não exclui de ter sido também um tribunal da igreja (NOVINSK, 1992: 05 e 

06). 

 

Como vimos no decorrer desse trabalho, a Inquisição atuou focando no medo: do 

cárcere, tormento, degredo, das galés, do fogo; da humilhação ao impor o uso do sambenito; 

dos confiscos dos bens, dentre outras formas incalculáveis de danos psicológicos, econômicos 

e físicos as pessoas, famílias e a sociedade. Em Portugal, seu domínio se estendeu por quase 

três séculos e no contexto geral da cristandade durou seis séculos (NOVINSKY,1992: 03). 

Apesar do crescente número de pesquisas acadêmicas com foco na Inquisição, ainda há muito 

que investigar e ensinar sobre esse assunto, tendo em vista que o conhecimento histórico deve 
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servir, dentre outras coisas, para mostrar as pessoas os exageros cometidos nos seus 

respectivos contextos, seja em nome de uma fé ou raça, tendo em vista provocar no público 

uma reflexão e uma ação que vá de encontro às atitudes desumanas que uma sociedade pode 

ter, quando defende uma ideia como o único posicionamento possível de ser verdadeiro, não 

permitindo as diferenças de opiniões, sejam elas políticas ou religiosas. 

Quando nos propomos a perscrutar os documentos inquisitoriais nesse trabalho, o 

fizemos tendo a consciência de que o universo marrano foi muito mais amplo do que os 

relatos existentes nos documentos. Os costumes, as práticas que conhecemos hoje, 

provavelmente foram as que o segredo não conseguiu conter. Os processos deram conta de 

muito pouco do cotidiano dos criptojudeus, tendo em vista a pressão e o medo que eram 

imputados aos réus. Como nos lembra Wachtel (2009), 

[...] os milhares de processos conservados nos arquivos inquisitoriais 

oferecem-nos como que outros tantos espelhos onde se refletem as vidas de 

homens e mulheres de quem restam apenas esses traços inscritos diante dos 

tribunais do Santo Ofício. Trata-se mais de retratos que biografias 

propriamente ditas, pois essa documentação só nos fornece, no total, 

informações parciais e fragmentadas (WACHTEL, 2009: 33). 

 

 Wachtel (2009) argumenta ainda: 

Ao mesmo tempo, porém, graças à riqueza de inumeráveis detalhes, ela nos 

imerge no coração e no cotidiano do mundo marrano. Mais ainda: o olhar 

dirigido aos personagens dos quais nos aproximaremos situa-nos na 

perspectiva de uma história não apenas ‘vista de baixo’, mais ainda, 

literalmente vivida no mundo subterrâneo das prisões. As vezes, o espelho 

corre o risco de subitamente tornar-se deformante, mas, se o interrogarmos 

com a prudência requerida, pode mostrar-se mais revelador tanto dos seres 

como dos comportamentos e mecanismos sociais (WACHTEL, 2009: 33). 

 

Tendo em vista tal análise e observando os seis documentos analisados dos familiares 

de Diogo Vaz e todos os nomes dos outros parentes denunciados, mas que não tivemos acesso 

à documentação digitalizada podemos ter uma ideia do quanto há para conhecermos ainda 

sobre as histórias das famílias perseguidas por não aceitarem o catolicismo e até mesmo, 

serem cristãs, porém, na visão dos inquisidores, não serem católicos fieis, pois, já que traziam 

a “marca do sangue infecto”, já eram vistos como hereges em potencial.  
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Tabela 2: Resumo das prisões dos familiares de Diogo Vaz 

NOME PRISÃO ACU-

SA-

ÇÕES 

IDA

-DE 

AUTO-DE-

FÉ 

SENTENÇA 

João 

Rodrigues, 

o Velho 

(tio 

paterno) 

18.01.1662 36 78 

anos 

31.03.1669 Morreu no cárcere; teve os 

ossos desenterrados e 

queimados; Foi feita uma 

estátua para ser queimada no 

auto-de-fé. 

Anna 

Rodrigues 

(irmã) 

17.02.1662 13 23 

anos 

09.03.1665 Hábito penitencial; penitencias 

espirituais; confisco dos bens e 

degredo para o Brasil por três 

anos. 

Affonso 

Mexia 

Semedo 

(sobrinho) 

24.10.1662 7 23 

anos 

12.06.1663 Hábito penitencial; penitencias 

espirituais; confisco dos bens. 

João 

Mexia 

Semedo 

(cunhado) 

02.11.1662 14 50 

anos 

09.06.1663 Hábito penitencial; penitencias 

espirituais; confisco dos bens. 

Diogo Vaz 

Penalvo 

19.08.1667 1 31 

anos 

31.03.1669 Tormento; Hábito penitencial; 

penitencias espirituais; confisco 

dos bens. 

Pedro Vaz 

Penalvo 

(irmão) 

21.01.1671 6 43 

anos 

10.12.1673 Tormento; Hábito penitencial; 

penitencias espirituais; confisco 

dos bens. 

 

Ao analisarmos o contexto geral da família de Diogo Vaz Penalvo, mediante as 

diferentes situações que os familiares se acusaram, onde mostraram uma rede de pessoas com 

práticas e, em alguns casos, detalhes mais específicos de como orar, como começaram a 

judaizar, as pessoas com quem compartilhavam a fé, os prosélitos, podemos então considerar 

que a sua família cria e tentava, na medida do possível, realizar as práticas judaicas, 

procurando serem bons cristãos perante a sociedade e, com os familiares e amigos cristãos-

novos, judeus secretos. 

 



CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A pesquisa sobre a Inquisição ainda está longe de abranger os inúmeros documentos 

que estão disponíveis nos acervos tanto da Torre do Tombo, no caso da Inquisição 

portuguesa, quanto nos demais países onde o temido tribunal se fez presente. Ao estudarmos 

sobre sua atuação do Santo Ofício português especialmente sua forma de agir com os cristãos-

novos, nos deparamos com uma organizada instituição, que tentava preservar a religião 

católica, não aceitando a existência de outro tipo de religiosidade ou ideias conflitantes. A 

abrangência conquistada por ela só foi possível devido à colaboração do rei, que colocava o 

aparato secular ao seu serviço. 

Tendo em vista tal Tribunal, nosso interesse com essa pesquisa consistiu em mostrar 

um “submundo” religioso no período colonial, onde vigorou o poderio da Igreja Católica em 

Portugal e em suas colônias, e como se deu sua atuação com relação aos cristãos-novos 

acusados de crer e praticar o judaísmo de forma escondida.  

Para isso, utilizamos o aporte da micro-história e do paradigma indiciário, tendo como 

referência a família de Diogo Vaz Penalvo, sargento-mor em Sergipe Del Rey, envolvida em 

diversas denuncias de judaizante, onde, por meio dos processos inquisitoriais conseguimos 

perceber diversas formas de lidar com as acusações do Santo Ofício. 

A partir dos processos estudados, vimos formas diferentes de lidar com a mesma 

situação de acusação, claro que a quantidade de denúncias variou, porém, os motivos das 

prisões foram questões parecidas: João Rodrigues, o Velho, que não confessou, teve a pena 

máxima decretada apesar de ter falecido no cárcere. Teve seus ossos desenterrados e 

queimados juntamente com sua estátua. João Mexia Semedo e seu filho Affonso Mexia 

Semedo, foram condenados ao uso do sambenito, pois, confessaram logo as práticas 

judaizantes e denunciaram outras pessoas com quem tiveram contato. Já Anna Rodrigues, por 

ter negado durante dois anos que cria na lei de Moisés e confessado após sua sentença ter sido 

dada, foi condenada a usar perpetuamente o hábito penitencial e foi degredada para a América 

Portuguesa por três anos. Já seus irmãos Diogo Vaz Penalvo e Pedro Vaz Penalvo, negaram 

durante todo o processo ser criptojudeus, passaram pelo tormento e, não tendo o Santo Ofício 

“provas” suficientes para a sentença máxima, foi-lhes imputado o uso do sambenito.  

O presente estudo trouxe à baila que, em cada caso estudado, mesmo com denúncias 

semelhantes, as posturas dos acusados levaram a destinos diferentes. Porém, vemos em cada 
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relato além do medo, a coragem. No caso de João Rodrigues, Diogo Vaz Penalvo e Pedro 

Vaz, a coragem de negar ser um criptojudeu, mesmo passando pelo tormento, apesar das 

diversas acusações contra eles. Com relação a Affonso Mexia Semedo e seu pai João Mexia 

Semedo, a coragem por confessarem, pois, tendo contato com os amigos e parentes que já 

haviam sido presos na mesma época, e temendo a fogueira, tiveram coragem de pedir 

misericórdia da mesa para que pudessem ser libertos com uma sentença menos dura. E, 

quanto a Anna Rodrigues, a sua coragem de passar cerca de dois anos na prisão negando suas 

“culpas” e, para fugir da sentença imputada da fogueira, decidiu por confessar e denunciar.  

Vimos, também, em cada situação o desespero, a angústia e talvez até o sentimento de 

raiva ou tristeza por se sentirem traídos ao serem denunciados por pessoas tão próximas. 

Todavia, após anos de perseguições, os cristãos-novos já conheciam as artimanhas da 

Inquisição e, tentavam fugir do seu rigor punitivo de diversas formas. Eles sabiam que 

celebrar sua fé na religião de seus antepassados era algo perigoso. Por isso, quanto mais 

camuflado e escondido ficassem, melhor. Não tivemos acesso a documentos que nos 

permitisse saber como foram suas vidas após os términos dos processos e a proporção das 

marcas deixadas nessa e em tantas outras famílias que passaram pela Inquisição, por quererem 

viver de acordo com uma fé proibida. 

Além disso, trouxemos a tona o debate historiográfico sobre a Inquisição conhecido 

como revisionismo ou negacionismo que, pretende argumentar que, os impactos da Inquisição 

na sociedade não foram relevantes. Tal perspectiva procura comparar os números dos mortos 

pela Inquisição com outras mortes em épocas mais recentes, na tentativa de mostrar que 

quantitativamente a Inquisição não foi tão cruel. Porém, a partir dos diversos documentos 

estudados, vemos que a Inquisição abrangeu muito mais do que a morte. Ela retirava a pessoa 

do seu ciclo de convivência, levando-a a prisão por meses ou anos e, ao aplicar a sentença, 

que nem sempre era a fogueira, o acusado poderia se deparar com diversos tipos de punições. 

Por fim, esta pesquisa visa contribuir com o estudo do tema da inquisição com o foco 

na perseguição aos criptojudeus, na tentativa de conhecer as práticas religiosas de uma família 

que sofreu durante mais de uma década a humilhação, o degredo, a tomada de bens e o fogo. 

Tendo em vista a larga documentação existente que ainda não foi pesquisada, há ainda 

muito para conhecer sobre os quase três séculos de Inquisição portuguesa, principalmente 
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acerca dos casos envolvendo cristãos–novos na América portuguesa, o que poderá ser 

aprofundado num futuro projeto de doutorado. 
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ANEXO A -  Monitório do inquisidor geral sobre os judeus: 
 

 [...] que dentro do dito termo venhaes, e cada hum de vós venha per ante nós pessoalmente, a 

nos dizer, e notificar qualquer pessoa, ou pessoas de qualquer estado, condição, grao e 

proeminencia, que seja, ou sejão, presentes ou absentes que nos ditos Reynos, e Senhorios de 

Portugal, vistes, ou ouvistes, que forão, ou são herejes, ou hereje, diffamados, ou diffamadas, 

sospeitos ou sospeitas de heresia, ou que mal sentirão, ou sentem dos Artigos da Santa Fé, ou 

do Sancto Sacramento, ou que se apartarão, ou apartão da vida, e costumes dos fieis christãos;  

[...] sendo Christão (seguindo ou approvãdo os ritos, e cerimônias judaicas) guardarão, ou 

guardão os sabados de forma Judaica, não fazendo, nem trabalhando em elles cousa algua, 

vestindo-se, e ataviando-se de vestidos, roupas e joyas de festa, e adereçando-se, e alimpando-

se às sestas feiras ante suas casas, e fazendo de comer ás ditas sestas feiras para o sabbado 

accendendo e mandando acender nas ditas sestas feiras á tarde candieiros limpos com mechas 

novas mais cedo que os outros dias, deixandoos assi acesos toda a noite, até que elles per si 

mesmo se apaguem, todo por honra, observancia, e guarda do sabbado. 

Item, se degollão a carne, e aues, que hão de comer, á forma e modo judaico, atravessando-lhe 

a garganta, provando, e tentado primeiro o cutelo na unha do dedo da mão, e cubrindo o 

sangue com terra por cerimonia judaica. 

Item, que não comem toucinho, nem lebre, nem coelho, nem aves afogadas, nem inquia, 

polvo nem congro, nem arraya, nem pescado, que não tenha escama, nem outras cousas 

prohibidas aos judeus na ley velha. 

Item, se sabem, virão, ou ouvirão, que jejuarão, ou jejuão, o jejum mayor dos judeos, que cae 

no mes de setembro, não comendo em todo o dia até noyte, que sayão as estrellas, e estando 

aquelle dia do jejum mayor, descalsos, e comendo aquella noite carne, e tigelladas, pedindo 

perdão hus aos outros. 

Outro si, se virão, ou ouvirão, ou sabem algua pessoa, ou pessoas jejuarão, ou jejuam o jejum 

da Raynha Esther por cerimônia Judaica, e outros jejus que os judeos soyam e costumavão de 

fazer, assi como os jejus das segundas e quintas feiras de cada semana, não comendo todo o 

dia, até a noite. 
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Item, se solemnizarão, ou solenizão as Paschoas dos Judeos, assi como a Paschoa do pão 

asmo, e das Cabanas, e a Paschoa do corno, comendo o pão asmo, na ditta Paschoa do pão 

asmo, em bacios, e escudellas novas, por ceremonia da ditta Pascoa, e assi se rezarão, ou 

rezão, orações Judaicas, assi como são os Psalmos penitenciaes, sem Gloria Patri, Et Filio, Et 

Spiritu Sancto, e outras orações de judeos, fazendo oração contra a parede, sabbadeando, 

abaxando a cabeça, e alevantando-a, a forma, e modo judaico, tendo quando assi resão, os 

ataphalijs, que são huas correas atadas nos braços, ou postas sobre a cabeça. 

Item, se por morte dalguns, ou dalgumas, comerão ou comem em mesas baxas, comendo 

pescado, ovos, e azeitonas, por amargura, e que estão detrás da porta, por dó, quando algum, 

ou algua morte, e que banhão os defuntos, e lhes lanção calções de lenço, amortalhandoos 

com camisa comprida, pondo-lhe em cima hua mortalha dobrada, á maneira de cappa, 

enterrandoos em terra virgem, e em covas muyto fundas, chorandoos, com suas literias 

cantando, como fazem os judeos, e pondo-lhes na boca hu grão de aljôfar ou dinheiro douro, 

ou prata, dizendo que he para pagar a primeira pousada, cortando-lhes as unhas, e 

guardandoas, derramando e mandando derramar agoa dos cântaros, e potes, quando algum, ou 

algua morre, dizendo, que as almas dos defuntos se vem ahy banhar, ou que o Anjo 

percutiente, lavou a espada na agoa. 

Item, que lançarão e lanção às noites de Sam Juão Bautista, e do Natal, na agoa dos cântaros e 

potes, ferros, ou pão, ou vinho, dizendo, que aquellas noites se torna a agoa em sangue. 

Item, se os pays deitão a benção aos filhos, pondo-lhes as mãos sobre a cabeça, abaxandolhe a 

mão pollo rosto abaxo, sem fazer o sinal da Crus, á forma, e modo Judaico. 

Item, que quando nascerão, ou nascem seus filhos se os circuncidão e lhe poserão, ou poem 

secretamente nomes judeos.  

Item, se depois que bautizarão, ou bautizão seus filhos, lhe raparão ou rapão o oleo, e a 

chrisma, que lhes poserão, quando os bautizarão (ABREU, 1976: 192, 193). 
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ANEXO B - Sentença de João Rodrigues 
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ANEXO C - Sentença de Affonso Mexia Semedo 
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ANEXO D - Sentença de João Mexia Semedo 
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ANEXO E - Sentença de Anna Rodrigues 
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ANEXO F - Sentença de Diogo Vaz Penalvo 
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ANEXO G - Sentença de Pedro Vaz Penalvo 
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