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Introdução



Esta tese se propõe a repensar e expandir a categoria de intelectual no período 

moderno a partir de um estudo de caso sobre os Elogios que zelozos dedicaron a la 

felice memoria de Abraham Nuñez Bernal (1656).  Escritos em homenagem a dois 1

mártires queimados vivos pela inquisição espanhola como judaizantes em 1655, 

e publicados clandestinamente em Amsterdam, os Elogios foram a primeira obra 

coletiva impressa da diáspora sefardita, contando com a contribuição de vinte 

cinco autores que circularam entre comunidades judaicas do Atlântico, Europa e 

Mediterrâneo. A maioria deles exercia ofícios que não os de literato ou filósofo, 

integrando distintas camadas sociais. Ainda assim, compuseram uma das obras 

mais originais e relevantes da história da diáspora sefardita no século XVII. Sem 

risco de exagero, podemos afirmar que os Elogios representam um dos ataques 

mais explícitos e mordazes desferidos pelos judeus contra a inquisição em 

particular, e o cristianismo em geral. Empregando uma variedade de estilos em 

verso e prosa sem precedentes dentro de uma mesma obra, eles utilizariam três 

línguas diversas (espanhol, português e latim) para garantir que sua mensagem 

circulasse amplamente pelo globo.

I. Construindo uma hipótese, delimitando um estudo de caso

A primeira vez em que mergulhei nos arquivos para a pesquisa desta 

tese eu estava munido de uma hipótese bem precisa em mente: a existência da 

conexão entre as comunidades judaicas de Pernambuco e Livorno em meados 

do século XVII. Mais especificamente: o conflito local que culminou com a 

expulsão repentina de mil e quinhentos judeus do nordeste brasileiro 

 O único texto inteiramente devotado aos Elogios antes desta tese é: Cecil Roth, “Abraham 1

Nuñez Bernal et autres martyrs contemporains de l’Inquisition,” Revue des Études Juives 100bis, 
no. 199-200 (1936): 38-51. Para a bibliografia que toca tangencialmente no livro, ver sobretudo o 
capítulo 3 do presente estudo. Sobre a importância de se pensar através do caso, ver: Adré Jolles, 
Simple Forms: Legend, Saga, Myth, Riddle, Saying, Case, Memorabile, Fairy Tale, Joke,  trans. Peter 
Schwartz (London: Verso, 2017 [1958]), cap. 6 [“Case”]; John Forrester, “If p, then what? 
Thinking in cases,” History of the Human Science 9, no. 3 (1996): 1-25; Jean-Claude Passeron e 
Jacques Revel, “Penser par cas. Raisonner à partir de singularités,” in Penser par cas, eds. Jean-
Claude Passeron e Jacques Revel (Paris: Éditions de l’École des Hautes Études en Sciences 
Sociales, 2005), 9-44; Carlo Ginzburg, “Le nostre parole e la loro: Una riflessione sul mestiere di 
storico, oggi,” in La lettera uccide (Milano: Adelphi, 2021), 69-85.
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(1645-1654) provocou uma crise migratória de proporções globais;  diante da 2

superlotação da comunidade judaica de Amsterdam, da falência dos planos 

para a readmissão dos judeus em Portugal e na Inglaterra, e da incapacidade 

dos minúsculos agrupamentos judaicos no Atlântico de absorverem tamanho 

contingente, a maioria dos refugiados do Brasil se transferiu para o porto 

mediterrânico de Livorno, constituindo o que eu viria a chamar de “diáspora 

reversa” (a primeira das Américas para a Europa).3

Embora eu encontrasse nas fontes indícios de ordem demográfica, 

comercial e legal que corroborassem minha hipótese, dois obstáculos 

dificultavam prová-la de maneira consistente. Primeiro, compilar dados sobre a 

migração transatlântica de mais de mil indivíduos era tarefa extremamente 

complexa do ponto de vista arquivístico. Somou-se a isto um segundo 

problema, inerente aos estudos de história social, e em particular da diáspora 

sefardita, isto é garantir que pessoas vivendo com o mesmo nome em dois 

lugares distintos se tratassem do mesmo indivíduo.

A melhor saída para superar este impasse pareciam ser os processos 

inquisitoriais de Pisa, pois em tal tipologia de documento abundam 

informações biográficas. Após debruçar-me sobre centenas e centenas de fólios 

manuscritos, emergiram apenas dois casos referentes a judeus vindos do Brasil 

— um resultado a princípio magro, que contrariava todas as minhas 

expectativas iniciais.  Contudo, um deles soava promissor. 4

 Refiro-me aqui à chamada insurreição Pernambucana (1645-1654) dos colonos portugueses 2

contra a dominação dos holandeses, que tinham permitido o estabelecimento oficial da primeira 
comunidade judaica das Américas. Para a bibliografia sobre o assunto, ver capítulo 1 desta tese.
 Esta intuição já havia sido esboçada antes, sem exemplos concretos, em: Jonathan Israel, 3

“Menasseh ben Israel and the Dutch Sephardic Colonization Movement of the Mid-Seventeenth 
Century (1645-1654)” in Menasseh ben Israel and his world, eds. Yosef Kaplan, Henry Méchoulan e 
Richard Popkin (Leiden: Brill, 1989), 142-143; Wim Klooster, “Networks of Colonial 
Entrepreneurs: The Founders of the Jewish Settlements in Dutch America, 1650s and 1660s,” in 
Atlantic Diasporas: Jews, Conversos, and Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, 1500-1800, eds. 
Richard Kagan e Philip Morgan (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2009), 45.
 Para um destes casos, ver capítulo 4 desta tese. O outro encontra-se em: AAPi, Inquisizione, 4

filza 17, ff. 143r-146r e 254r-256v. Trata-se de duas mulheres e uma escrava vindas do Brasil para 
Livorno através de Lisboa e Gênova em 1659.
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Tratava-se do processo contra Elia Nuñez Bernal, acusado de 

contrabandear exemplares dos Elogios para Livorno em 1657. Durante o 

interrogatório, Elia contou ao vigário que tinha se transferido para a cidade dois 

anos antes (1655), após ter morado boa parte de sua vida no Brasil. O ano de 

sua chegada, portanto, coincidia com o desfecho da guerra em Pernambuco 

(1654). Além disso, as investigações promovidas pela inquisição revelaram que 

ao menos seis autores do livro se encontravam em Livorno (alguns dos quais, 

reconheci de imediato, com nomes idênticos ao de outros judeus que tinham 

vivido no Brasil).

Neste ponto, uma escolha se punha: insistir na história social para 

entender a diáspora reversa ou concentrar-me no caso de Elia e dos Elogios, 

abordando a diáspora sefardita pelo ângulo da história intelectual e da história 

do livro. Aqui um golpe de sorte interveio na decisão: a descoberta de um 

exemplar até então desconhecido dos Elogios custodiado na Beinecke Library 

(New Haven) durante uma temporada de pesquisa em janeiro de 2018, ao final 

do primeiro ano de doutorado.  A partir de uma análise preliminar do livro, 5

despontaram de imediato os nomes de outros dois autores que também tinham 

morado no Brasil. 

Àquela altura me convenci de fazer dos Elogios o centro da tese, pois um 

estudo de caso sobre o livro tinha a dupla vantagem de me permitir 

circunscrever melhor o tema e lidar com um número reduzido de indivíduos 

circulando entre Pernambuco e Livorno. Nas semanas que se seguiram, 

mergulhei na leitura do texto e comparei aspectos materiais dos Elogios (como 

frontispício e ornamentos) com o de livros estampados em Amsterdam no 

mesmo período, tentando decifrar quem era o impressor clandestino por trás 

 Até este estudo, cinco cópias dos Elogios eram conhecidas pelos historiadores: duas localizadas 5

em Amsterdam (EH 15 F 47; UvA, RON A-5479), uma em Madrid (BNE, R/31873), uma em 
New York (NYPL, **P93-2541) e outra em Leeds (Brotherton Library, Roth Collection 98). De lá 
para cá, descobri outras quatro cópias: em New Haven (Beinecke, 1998 1219), em Paris (BNAIU, 
NAHMIASJ1), no Vaticano (BAV, R.G.Vite.IV.1448), e em Wimpole (NTC, Collection Wimpole, NT 
3104731).
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daquela publicação. Mas ao delimitar os Elogios como objeto de estudo, uma 

questão premente se impunha: como abordar o livro?

II. Modos de leitura: uma nota sobre o método

Os estudiosos dos textos de literatura e filosofia no período moderno 

tendem a abordar livros como os Elogios recorrendo em linhas gerais a três 

métodos distintos: intertextualidade, hermenêutica ou biografia. O primeiro 

deles (intertextualidade) consiste em detectar influências numa obra, 

discernindo se tal ou qual autor cita, de maneira mais ou menos consciente, o 

discurso de outros autores, e como se apropria dele, resignificando-lhe o sentido 

para produzir um “contra-discurso.”  O segundo deles (hermenêutica) foca a 6

atenção na leitura das entrelinhas, desvelando o significado esotérico de um 

texto ou mesmo seus aspectos simbólicos latentes.  Já o terceiro (biografia) 7

sustenta a inseparabilidade entre a vida e a obra de um autor, ressaltando a 

importância de reconstruir sua biografia espiritual.  O que estas três correntes 8

de interpretação bastante distintas entre si têm em comum é colocar o livro 

como ponto de chegada. Ou seja, a pesquisa se orienta e converge para iluminar 

o significado último do texto.

 Harm den Boer, “Literary Discourse between the Eternal Validity of the Torah and 6

Philosophical Doubt: The Polemical Writings of Abraham Gómez Silveira (1656–1741),” in From 
Doubt to Unbelief: Forms of Scepticism in the Iberian World, eds. Mercedes García-Arenal e Stefania 
Pastore (Cambridge: Legenda, 2019), 233; Id., “Le ‘contre-discours’ des nouveaux juifs: Esprit et 
polémique dans la littérature des juifs sépharades d’Amsterdam,” in Les Sépharades en littérature: 
Un parcours millénaire, ed. Esther Benbassa (Paris: Université Paris-Sorbonne, 2005), 51; Carsten 
Wilke, “The Ark on Stage: A Calderonian Allegory and Its Crypto-Judaic Transformation by 
Antonio Enríquez Gómez,” in Portuguese Jews, New Christians, and ‘New Jews:’ A Tribute to Roberto 
Bachmann, eds. Claude Stuczynski e Bruno Feitler (Brill: Leiden, 2018), 283.
 Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing (Chicago: The University of Chicago Press, 1988 7

[1952]). A partir de pressupostos teóricos completamente diversos, ver também: Stephen Best e 
Sharon Marcus, “Surface Reading: An Introduction,” Representations 108, no. 1 (2009): 1-21.
 Israël Révah, Antonio Enríquez Gómez: Un écrivain marrane (v. 1600-1663), ed. Carsten Wilke 8

(Paris: Chandeigne, 2003), 81 e 88-89. Para uma análise crítica dos métodos de Révah, ver: 
Carsten Wilke, “Présentation,” in Révah, Antonio Enríquez Gómez, 44-45. Ver também: Harm den 
Boer, “¿Criptojudaísmo en la comedia española?,” in Judaísmo y criptojudaísmo en la comedia 
española: XXXV Jornadas de teatro clásico, eds. Felipe Jiménez, Rafael Cañal e Elena Marcello 
(Cuenca: Universidad de Castilla-La Mancha, 2014), 128.
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Contudo, estas abordagens pareciam-me inadequadas para a 

aproximação aos Elogios tal qual eu planejara. Em primeiro lugar, uma análise 

que se concentrasse apenas no sentido do texto cortava na raíz todo o potencial 

daquele estudo de caso, que era justamente a mobilidade transatlântica dos 

autores. Além disso, ela implicava excluir a história dos mártires. Refletindo 

sobre o melhor modo de estudar os Elogios, tornei constantemente a um trecho 

do interrogatório de Elia:

VIGÁRIO: “Se li sopraddetti libri venuti d’Amsterdam l’abbi mai letti, e che 

contenghino (…)”

ELIA: “Padre (toccandosi il petto, et ancor la Sacra Bibbia) io non l’ho mai letti, ne so 

quello, che contenghino (…)”

VIGÁRIO: “Se vedesse uno dei sopraddetti libri, se li riconoscesse, e sapesse dar 

notizia distinta.”

ELIA: “Del certo non so, può essere.”

[E sendo-lhe mostrado um exemplar]

VIGÁRIO: “Che parli assolutamente se sia o non sia.”

ELIA: “Io dico, che mi pare, che sia questo non avendolo letto di dentro, ma di fuori, et è 

per causa (…) d’uno, o due, che sono stati abbruciati in Spagna del mio nome, ma io 

non so se siano miei parenti, o non siano.”9

Na tentativa desesperada de se livrar das acusações, Elia alegou que não 

tinha lido o livro por dentro, mas por fora. Claro, com aquela frase ele queria 

simplesmente dizer que só tinha lido o frontispício dos Elogios, mas não sabia 

nada sobre o conteúdo subversivo da obra. Ainda assim, a estranheza daquela 

expressão desencadeou a pergunta: o que significaria, para um historiador, ler 

um livro por fora?

   Para responder a esta pergunta, foi decisivo o encontro com um célebre ensaio 

de Carlo Ginzburg e Carlo Poni no qual escreviam: “Il filo d’Arianna che guida 

il ricercatore nel labirinto archivistico è ciò che contraddistingue un individuo 

 AAPi, Inquisizione, filza 16, ff. 771v-772r (interrogatório de Elia Nuñez Bernal na sede do Santo 9

Ofício de Livorno, 12 dezembro 1657).
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da un altro in tutte le società a noi note: il nome. (…) Le linee che convergono 

sul nome, e che da esso dipartono, componendo una sorta di ragnatela a maglie 

strette, danno all’osservatore l’immagine grafica del reticolo di rapporti sociali 

in cui l’individuo è inserito.”  10

Atendo-me ao método “micronominativo” proposto pelos autores, decidi 

então que os Elogios seriam não o meu ponto de chegada, mas o meu ponto de 

partida. Utilizando os Elogios como uma espécie de mapa cujas coordenadas 

eram os nomes, eu navegaria pelos arquivos seguindo as pessoas de algum 

modo ligadas ao livro (os vinte cinco autores, os mártires, o impressor, o 

contrabandista, os leitores) fora de suas páginas. Em outras palavras, os Elogios 

representavam uma fotografia instantânea de um grupo, e para desvendar as 

relações que conectavam estes indivíduos (condensadas mas não explicitadas 

no livro) fazia-se necessário recorrer ao cruzamento com outras fontes, de 

maneira semelhante ao que propôs a historiadora Emma Rothschild.11

Esta jornada no encalço dos nomes realçou ainda mais a elevada 

mobilidade daquele círculo, conduzindo-me a lugares tão distintos quanto 

Pernambuco e Paraíba (Brasil), passando por Écija, Córdoba, Valladolid e 

Madrid (Espanha), Lisboa (Portugal), Amsterdam (Holanda), Hamburgo 

(Alemanha) e Livorno (Itália) até chegar ao Vaticano.  Nos arquivos espalhados 12

por estes países, consultei fontes de natureza extremamente variada (processos 

inquisitoriais, cartas privadas, registros notariais, documentos de cunho 

mercantil e atas das comunidades judaicas) que me permitiram observar os 

indivíduos através de múltiplos ângulos, em contextos sociais distintos. Dali 

emergiria que os envolvidos com os Elogios estavam conectados por laços de 

 Carlo Ginzburg e Carlo Poni, “Il nome e il come: scambio ineguale e mercato storiografico,” 10

Quaderni storici 14, no. 40 (1979): 185-186.
 Emma Rothschild, An Infinite History: The Story of a Family in France over Three Centuries 11

(Princeton: Princeton University Press, 2021).
 Ginzburg e Poni, “Il nome e il come,” 186: “Una ricerca del genere [micronominativa] è 12

possibile anche nel caso di individui appartenenti a strati sociali caratterizzati da un’elevata 
mobilità geografica. Qui, certo, bisogna procedere un po’ più a tentoni, affidandosi al caso e alla 
buona sorte; ma il nome si rivela, ancora una volta, una bussola preziosa.”
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parentesco, amizade, negócios e ideologia, e também que a maioria dos autores 

exercia ofícios completamente alheios ao que consideraríamos como a figura do 

literato ou escritor.

A partir destes aspectos que caracterizavam os indivíduos associados aos 

Elogios (elevada mobilidade e incompatibilidade com a figura tradicional do 

intelectual), coloquei os dois problemas historiográficos mais amplos que 

perpassam a tese como um todo. O primeiro deles é a possibilidade de conciliar, 

de modo consistente, micro-história e história global. O segundo é repensar e 

expandir a categoria de intelectual no período moderno.

III. Micro-história e história global

Na última década, houve uma atenção crescente entre os historiadores 

sobre o lugar da micro-história italiana num campo que tende cada vez mais a 

sublinhar a dimensão global da história moderna. Francesca Trivellato, Carlo 

Ginzburg e Giovanni Levi se debruçaram sobre o assunto, e mais recentemente 

volumes inteiros dos Annales e da Past & Present foram dedicados a esta 

discussão.  A preocupação, legítima, advém de uma tendência sintomática da 13

história global a generalizações amparadas num uso cada vez mais diminuto 

das fontes primárias, que refletem a escolha pelo tratamento diacrônico de 

espaços geográficos vastíssimos (algo incompatível com uma pesquisa de 

arquivo comprometida).14

Como afirmou Sanjay Subrahmanyan “il est impossible d’écrire une 

histoire globale de nulle part.”  Daqui a necessidade de se tomar um estudo de 15

caso micro-histórico como ponto de partida para uma história global factível e 

 Francesca Trivellato, “Is There a Future for Italian Microhistory in the Age of Global 13

History?,” California Italian Studies 2, no. 1 (2011): 1-26; Carlo Ginzburg,“Microstoria e storia del 
mondo,” in La lettera uccide, 87-116; Giovanni Levi, “Frail Frontiers?” Past and Present, 
supplement 14 (2019): 37-49. Ver também: Romain Bertrand et Guillaume Calafat, “La 
microhistoire globale: affaire(s) à suivre,” Annales 73, no. 1 (2018) 3-18.

 Trivellato, “Is There a Future,” 5; Ginzburg, “Microstoria e storia del mondo,” 88.14

 Sanjay Subrahmanyam, Aux origines de l’histoire globale: Leçon inaugurale prononcée le jeudi 28 15

novembre 2013 (Paris: Fayard, 2014), 17 (§ 28).
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acurada. Mas a tarefa não é simples. As tentativas de conciliar micro-história e 

história global estiveram até agora restritas em sua maioria a ensaios que testam 

exemplos de fôlego circunscrito ou a textos de natureza teórica. Os livros de 

Francesca Trivellato e Emma Rothschild são exceções notáveis.16

Ainda assim, nestes dois estudos prevalece a circulação de bens, notícias 

e cartas, enquanto a maior parte dos atores (não todos) permanece em um 

determinado ponto geográfico fixo. Esta tese, ao contrário, foca na mobilidade 

dos indivíduos. Neste sentido, tentamos produzir um experimento de combinar 

micro-história e história global através de uma narrativa que é 

fundamentalmente descentrada no espaço. Ao seguirmos os passos dos 

envolvidos nos Elogios por diferentes partes do mundo, tentamos em última 

análise abrir uma nova perspectiva no campo da história do livro que vá além 

dos estudos restritos a contextos locais ou nacionais.

IV. O subterrâneo intelectual da diáspora sefardita

Recentemente, o campo da história intelectual judaica passou por uma 

profunda transformação. Hoje, mais do que nunca, conhecemos a trajetória 

precisa e detalhada da formação de diversos rabinos da diáspora sefardita.  17

Tais estudos retomam, em parte, o caminho trilhado por Gerschom Scholem, 

Yosef Yerushalmi e Yosef Kaplan nas monografias vertiginosas que dedicaram a 

 Francesca Trivellato, The Familiarity of Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-16

Cultural Trade in the Early Modern Period (New Haven: Yale University Press, 2009); Emma 
Rothschild, The Inner Life of Empires: An Eighteenth-Century History (Princeton: Princeton 
University Press, 2011).

 Moisés Orfali, Isaac Aboab Da Fonseca: Jewish Leadership in the New World (Brighton: Sussex 17

Academic Press, 2021); Yaacob Dweck, Dissident Rabbi: The Life of Jacob Sasportas (Princeton: 
Princeton University Press, 2019); Id., The Scandal of Kabbalah: Leon Modena, Jewish Mysticism, 
Early Modern Venice (Princeton: Princeton University Press, 2011); Steven Nadler, Menasseh ben 
Israel: Rabbi of Amsterdam (New Haven: Yale University Press, 2018); Marc Saperstein, Exile in 
Amsterdam: Saul Levi Morteira’s Sermons to a Congregation of “New Jews” (Cincinnati: Hebrew 
Union College Press, 2005).
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tratadistas do século XVII.  Mas a proliferação de biografias a que assistimos 18

também responde a um apelo de David Ruderman: produzir uma história 

intelectual inter-conectada e global do judaísmo, que leve em conta os debates 

entre os membros das diversas comunidades espalhadas pela diáspora.19

A peregrinação de rabinos pelas comunidades judaicas nos quatro cantos 

da diáspora, e o diálogo virtual que estabeleciam uns com os outros através de 

seus escritos, parecia ser o ângulo de entrada ideal para superar este impasse. 

Contudo, tal abordagem tende a não romper com uma noção tradicional de alta 

cultura. Os autores dos Elogios, pelo contrário, nos mostram a necessidade de 

repensarmos a própria categoria de intelectual no período moderno, alargando-

a tal como Robert Darnton fez ao investigar a literatura subterrânea (literary 

underground) do iluminismo.20

Como veremos, nossos autores eram pessoas que circulavam pelos 

quatro cantos do globo, no subsolo da diáspora sefardita, exercendo as mais 

variadas atividades: músicos, cantores, soldados, mercantes, corretores, ex-

 Gershom Scholem, Sabbatai Sevi: The Mystical Messiah (1626-1676), trans. R. Werblowsky 18

(Princeton: Princeton University Press, 2016 [1973]); Yosef Kaplan, From Christianity to Judaism: 
The Story of Isaac Orobio de Castro, trans. Raphael Loewe (Oxford: The Littman Library of Jewish 
Civilization, 2004 [1989]); Yosef Yerushalmi, From Spanish Court to Italian Ghetto, Isaac Cardoso: A 
Study in Seventeenth-Century Marranism and Jewish Apologetics (Seattle: University of Washington 
Press, 1981 [1971]). Pode-se acrescentar, ainda: Benzion Netanyahu, Don Isaac Abravanel: 
Statesman and Philosopher (Ithaca: Cornell University Press, 1998 [1953]).

 David Ruderman, Early Modern Jewry: A New Cultural History (Princeton: Princeton University 19

Press, 2010), 10-12: “the need for a bold construction of Jewish cultural history in the early 
modern period (…) a history of the Jews and their cultural legacy as a whole (…) describing a 
transnational culture in early modern Europe (…) the larger patterns of cultural formation 
affecting early modern Jewry (…) the interconnections among intellectual creativity and the 
political, social, and technological conditions shaping Jewish life in this era (…) a perspective 
(…) that emphasizes connections, contacts, and conversations over time and across specific 
localities.”

 Robert Darnton, The Literary Underground of the Old Regime (Cambridge: Harvard University 20

Press, 1982), VIII: “to argue for a broadening of intellectual history and to suggest that a mixed 
genre, the social history of ideas, could contribute to a fresh assessment of the age of the 
Enlightenment.” Esta proposta se distingue, por exemplo, da história das ideias praticada pela 
Cambridge School, que apesar da atenção a pensadores marginais, não rompe com uma ideia de 
intelectual e alta cultura. Ver: John Dunn, The Political Thought of John Locke: An Historical Account 
of the Argument of the ‘Two Treatises of Government’ (Cambridge: Cambridge University Press, 
1969); John Pocock, The Machiavellian Moment: Florentine Political Thought and the Atlantic 
Republican Tradition (Princeton: Princeton University Press, 1975); Quentin Skinner, The 
Foundations of Modern Political Thought, 2 vols. (Cambridge: Cambridge University Press, 1978).
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sacerdotes, membros da burocracia judaica, jovens estudantes, pseudo-médicos. 

Nem por isso eles deixaram de dar uma contribuição única seja para a cultura 

letrada da diáspora sefardita seja para a história da tolerância no mundo 

moderno, combatendo toda a forma de dogmatismo doutrinal (quer viesse dos 

cristãos quer dos rabinos).21

V. Resumo dos capítulos

O primeiro capítulo, intitulado “Metamorfose colonial,” se concentra em 

Pernambuco e na Paraíba (1634-1654). Ambientado antes da composição dos 

Elogios, nele observaremos o encontro do judaísmo com as Américas a partir da 

história de alguns autores do livro que formaram um círculo intelectual no 

Brasil holandês. Começamos com o desembarque do capitão Moisés Cohen 

Peixoto na Paraíba (1634) comandando um grupo de militares judeus. Como 

veremos, sua participação no exército da Companhia das Índias estava 

intimamente relacionada a um espírito de vingança pela tirania inquisitorial e 

um desejo de status dentro da comunidades judaica, com os soldados 

produzindo um paralelo entre eles e os mártires judaizantes que se rebelavam 

contra o Santo Ofício.

Dali avançamos para o estabelecimento de uma sinagoga informal 

intitulada “Casa de David” (sediada na residência de Peixoto), analisando as 

expectativas messiânicas por trás da ida dos judeus ao Novo Mundo e também 

de que maneira praticavam o judaísmo naquelas terras remotas. Em seguida, 

verticalizamos para um dos membros do grupo, o ex-sacerdote e músico Isaac 

 No campo da história intelectual judaica, ainda poderíamos citar como exemplos de estudos 21

que se concentram em personagens ilustres vivendo no norte da Europa e conservam uma ideia 
de alta cultura: Adam Sutcliffe, Judaism and Enlightenment (Cambridge: Cambridge University 
Press, 2003); David Sorkin, The Religious Enlightenment: Protestants, Jews, and Catholics from 
London to Vienna (Princeton: Princeton University Press, 2008). Em seu tour de force, Jonathan 
Israel expandiu a análise geograficamente para o sul da Europa, mostrando sua importância 
para a história da tolerância no período moderno. Ver: Jonathan Israel, Radical Enlightenment: 
Philosophy and the Making of Modernity 1650-1750 (Oxford: Oxford University Press, 2001). 
Contudo, Israel não rompe com a ideia de alta cultura, devotando espaço a teólogos e filósofos 
marginais que transitavam quase exclusivamente em ambientes letrados.
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Nunes. Passamos, então, para as liberdades que os judeus encontraram na 

colônia em decorrência dos largos espaços. Isto, como veremos, dificultava o 

controle das autoridades holandesas, com os judeus da Paraíba se outorgando, 

na prática, um direito à liberdade de culto jamais experimentado em outras 

cidades cosmopolitas da Europa.

Após uma seção dedicada à formação do judaísmo normativo no Recife, 

passamos para o caso do músico e poeta Jacob de Pina, que se tornaria um dos 

maiores escritores da literatura sefardita no século XVII. O capítulo prossegue 

com a entrada dos autores dos Elogios no comércio de escravos africanos. 

Veremos que uma das poucas poesias de Pina que sobreviveram sobre o 

período do Brasil parece ter sido justamente uma homenagem a um deles.

Depois seguimos para o reinício das hostilidades entre portugueses e 

holandeses, a captura do mártire Isaac de Castro Tartas e a composição dos 

Elogios em tributo à sua memória. Como veremos, os Elogios a Isaac de Castro 

constituíram um predecessor dos Elogios a Abraham Nuñez Bernal e Isaac 

Rodrigues de Almeida. Por fim, observaremos a saída dramática dos autores do 

Brasil em 1654.

***

O segundo capítulo, “Nem bons católicos, nem bons heréticos,” nos leva 

a Espanha (1651-1655). Nele, analisamos os episódios responsáveis por 

desencadearem os Elogios, isto é as prisões e condenações de Abraham Nuñez 

Bernal e Isaac Rodrigues de Almeida (os dois mártires homenageados no livro) 

junto a vários parentes. Iniciamos este caso, que logo seria apelidado pelos 

inquisidores de “la complicidad de Écija,” com as primeiras denúncias contra o 

grupo, acusado de judaizar secretamente.

Explorando a vida daquelas famílias antes das prisões, veremos que a 

transmissão do cripto-judaísmo não era de natureza oral, mas textual: Bernal e 

seus companheiros tinham acesso a livros judaicos (em espanhol), recebiam 

visitas de judeus de Livorno, e contavam mesmo com um rabino informal no 

15



círculo. Retornando para os cárceres secretos assistiremos ao desenrolar das 

causas, sublinhando toda a violência (física e simbólica) impingida pela 

inquisição contra os mártires e seus familiares. O capítulo segue com a decisão 

de Isaac pelo martírio já quase no final do processo. Como veremos, esta 

mudança abrupta de posição estava influenciada por três fatores: alguns 

episódios de anti-catolicismo na Espanha dos anos 1630 que transformaram a 

frase “Viva la ley de Moisés!” num grito de resistência dos cripto-judeus; o 

contato com a história do famoso martírio de Lope de Vera, queimado vivo 

como judaizante em 1644; o contato com dois livros de devoção católica 

contrabandeados para a sua cela que enalteciam o martírio (o Flos Sanctorum de 

Pedro de Ribadeneyra e o Contemptus mundi de Thomas Kempis na tradução 

espanhola de frei Luis de Granada).

A atitude combativa de Isaac, como veremos, contrasta com a de 

Abraham Nuñez Bernal, que permaneceu negativo ao longo do processo inteiro, 

manifestando seu judaísmo apenas na véspera do auto de fé, quando informado 

da sentença de morte. Esta opção  intrigante de não engajar-se numa disputa 

aberta com os algozes na sala de audiências do tribunal distingue Abraham de 

todos os outros mártires da diáspora sefardita (e dos mártires em geral). O 

capítulo prossegue com os brutais autos de fé em Córdoba (3 maio 1655) e 

Santiago de Compostela (18 outubro 1655) nos quais Abraham Nuñez Bernal e 

Isaac Rodrigues de Almeida foram queimados vivos. A frase final de Abraham, 

reportada numa carta privada de um oficial da inquisição, nos dará uma última 

pista sobre a dimensão apocalíptica por trás de seu sacrifício, reforçando a 

importância do legado de Lope de Vera para o martírio de cripto-judeus. A 

última seção do capítulo mostrará as tentativas dos inquisidores de controlarem 

as notícias que circulavam sobre os autos de fé no exterior através da proibição 

de que se estampassem relaciones sobre os episódios. Como veremos, o objetivo 

do tribunal era justamente dificultar que seus opositores tivessem acesso a 

materiais para construirem martirologias em homenagem aos condenados.
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***

No terceiro capítulo, intitulado “Um livro global,” nos deslocamos para 

Amsterdam e Hamburgo (1655-1656). Nele assistiremos em detalhe a 

composição do livro em homanagem aos dois mártires. Nosso ponto de partida 

será o sermão do rabino Isaac Aboab da Fonseca proferido na sinagoga de 

Amsterdam, perante toda a congregação, pouco depois que as notícias do 

martírio de Abraham chegaram à cidade. Veremos como o rabino montou o 

discurso para associá-lo a outros mártires da tradição judaica antiga e medieval, 

legitimando assim o sacrifício daquele cripto-judeu através de fontes hebraicas. 

Além disso, observaremos que Aboab se engaja numa disputa com a inquisição 

pela memória do mártire, rebatendo de maneira direta o texto da relación del 

auto da fé e atacando o Santo Ofício abertamente. Este duplo movimento 

(conectar Abraham e Isaac à tradição dos mártires judaicos e criticar a 

inquisição com palavras duríssimas) perpassará os Elogios inteiros, que teriam 

como uma das peças de abertura justamente o sermão do rabino.

O capítulo então prossegue mapeando quem foram os autores do livro 

vivendo em Amsterdam e Hamburgo, mostrando que eles exerciam outros 

ofícios que não os de literato ou filósofo. Dedicaremos particular atenção ao 

principal autor do livro, o heterodoxo Daniel de Ribera. Na sequência 

avançamos para os bastidores dos Elogios: a organização da obra, as reuniões do 

círculo, e de que modo foram capazes de articular a composição daquela obra 

global. Através da análise das línguas, estrutura e estilo empregados nos 

Elogios, identificamos as audiências que os autores pretendiam alcançar. Dali 

entramos no conteúdo propriamente dito dos Elogios, dividido em duas seções 

temáticas. Primeiro, examinamos como a concepção de martírio presente na 

obra misturava elementos da antiguidade clássica, do catolicismo e do 

protestantismo, mas permanecia fundamentalmente ligada à tradição judaica, 

abrindo uma disputa com os cristãos tanto pelo significado de símbolos 

partilhados pelas duas religiões, quanto pelo sentido das Escrituras.
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Isto nos conduzirá ao segundo motivo dos Elogios, que é justamente seu 

furor anti-inquisitorial, manifestado já no prefácio ao leitor. Veremos que o texto 

trazia ofensas explícitas à inquisição, atacando com palavras duríssimas os 

ministros do Santo Ofício e contestando as bases jurídico-processuais na 

condução dos processos. O capítulo avança com a polêmica anti-cristã 

levantada pelos autores do livro numa resposta dura e direta às interpretações 

de são Paulo na Carta aos Romanos.

Passaremos, então, à publicação dos Elogios em 1656 e à identificação de 

seu impressor anônimo com David de Castro Tartas, que naquele ano operava 

clandestinamente a tipografia de Menasseh ben Israel. O capítulo avança com a 

publicação de um segundo livro pelo grupo, o satírico Chanças del ingenio. Como 

veremos, esta obra começa a revelar os aspectos mais heterodoxos do círculo. 

Em conexão com isto, depois avançamos para o envolvimento de Baruch 

Spinoza com o círculo. Por fim, encerramos o capítulo com a censura da 

comunidade judaica ao Chanças e o herem de Spinoza e de Daniel de Prado pela 

comunidade judaica.

***

No quarto e último capítulo, “Lendo um livro por fora,” focaremos em 

Livorno (1657). Nele acompanharemos passo a passo o processo contra Elias 

Nuñez Bernal, começando pela descoberta acidental das autoridades 

inquisitoriais de que alguns exemplares dos Elogios estavam sendo 

encadernados na oficina de um livreiro da cidade. Em seguida, veremos que 

durante as investigações preliminares suspeitou-se que o livro fosse estampado 

em Livorno, mais precisamente por Iedidia Gabbai (o primeiro judeu a receber 

um privilégio em terras católicas para abrir a própria tipografia). 

Prosseguiremos então com a inquisição local enviando um exemplar dos Elogios 

para a análise da Congregação Romana do Santo Ofício e do papa Alexandre 

VII. Este episódio abrirá a possibilidade para que vejamos os ânimos exaltados 
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com os quais as mais altas autoridades em matéria de fé católica receberam e 

leram aquela obra subversiva.

Nos rastros do processo que começava a ganhar forma, nos 

debruçaremos sobre um relatório produzido por um oficial da inquisição em 

Livorno após aprofundar as diligências sobre o caso. Pela primeira vez viria à 

tona que o contrabandista do livro era  ninguém menos que o irmão de um dos 

mártires homenageados nos Elogios, Elia Nuñez Bernal. Na sequência veremos 

que um círculo de autores do livro se transferiu para a cidade (quase todos 

velhos companheiros dos tempos de Brasil) fugindo do herem em Amsterdam e 

Hamburgo por conta de seu envolvimento com livros heterodoxos e com 

Spinoza.

Nas seções seguintes, devotamos amplo espaço para uma leitura atenta 

(e lenta) do interrogatório de Elia Nuñez Bernal perante os vigários de Pisa e 

Livorno.  Ao dissecar o diálogo, mostraremos como Elia respondia às pressões 22

dos algozes, dando respostas evasivas, cometendo deslizes, distorcendo fatos e 

omitindo informações. Saltará aos olhos a minúcia com a qual o contrabando 

dos Elogios foi orquestrado, com um primo do réu escrevendo-lhe de 

Amsterdam duas cartas repletas de álibis que o isentavam de qualquer relação 

com os mártires. Estes documentos fabricados mostram que Elia e seus 

companheiros já anteviam a possibilidade de que as cópias fossem 

interceptadas.

Acompanharemos então a perquirição que os oficiais da inquisição 

empreenderam na casa de Elia logo após a audiência à caça de outros livros 

heréticos e subversivos. Analisaremos em detalhe a fisionomia de sua biblioteca 

e as conexões que possuía com os Elogios. Veremos que todos os títulos estavam 

interligados pelo teor anti-inquisitorial, martirologico e devocional, e que 

apesar de ser majoritariamente judaica, havia também entre as suas estantes 

 Sobre a close reading e slow reading, ver: Carlo Ginzburg, “Streghe e sciamani,” in Il filo e le 22

tracce: Vero, falso, finto (Milano: Feltrinelli, 2015 [2006], 287-289. Mais recentemente: Id., La lettera 
uccide, X-XII.
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alguns livros católicos. Isto nos conduzirá à seção seguinte, dedicada a entender 

como Elia consultava aqueles livros, conectando uns aos outros numa espécie 

de leitura interligada. O capítulo se encerra com sua fuga às pressas da cidade.
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I

Metamorfose Colonial

Os Elogios antes dos Elogios (1634-1654)



1. La compañía de los rebeldes

Paraíba, 4 dezembro 1634. As tropas da Companhia das Índias (WIC), 

lideradas pelos coronéis Sigismund von Schkoppe e Krzysztof Arciszewski, 

sitiavam o forte do Cabedelo. Era a terceira vez que os holandeses tentavam 

tomar a cidade de assalto dos luso-brasileiros. Soldados de diversas 

nacionalidades e confissões religiosas compunham aquele exército babilônico.  1

Na noite que antecedeu a invasão, uns com o espírito alegre bebiam e 

cantavam, outros com as feições graves rezavam e repassavam em silêncio as 

suas próprias memórias, como geralmente acontece naquelas ocasiões que 

precedem uma batalha, onde a morte espreita a cada esquina. Um destes 

homens era o capitão Moisés Cohen Peixoto, líder de um grupo de 

aproximadamente cem judeus conhecido como “la compañía de los rebeldes.”2

Peixoto recrutara o batalhão judaico em Amsterdam no início daquele 

ano para integrar a poderosa ofensiva rumo ao Nordeste do Brasil. A iniciativa, 

que contaria com mais de 3.500 soldados, tinha como objetivo expandir e 

consolidar o domínio holandês na colônia.  Desde 1630, quando assumira o 3

controle da província de Pernambuco, conquistando rapidamente as cidades de 

Olinda, Recife, e a ilha de Santo Antônio, o exército da WIC encontrava-se 

praticamente isolado na costa. Barrava-lhes o avanço a resistência das tropas 

luso-brasileiras (compostas por moradores, mamelucos e seus aliados 

indígenas), cujos métodos de combate, totalmente alheios ao dos europeus 

habituados a lutar em campo aberto, se caracterizavam por emboscadas que 

 Sobre a participação dos judeus no exército da Companhia em Pernambuco, ver: Arnold 1

Wiznitzer, “Jewish Soldiers in Dutch Brazil (1630-1654),” Publications of the American Jewish 
Historical Society 45, no. 1 (1956): 40-50; Hermann Kellenbenz, A participação da Companhia de 
Judeus na conquista holandesa de Pernambuco (Paraíba: Universidade Federal da Paraíba, 1966). Ver 
também: Victor Tiribás, “Trading Violence: Four Jewish Soldiers Between Atlantic Empires (ca. 
1600-1655),” in Jewish Entanglement in the Atlantic World, eds. Aviva Ben-Ur e Wim Klooster 
(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2022).
 Julio Caro Baroja, Los Judíos en la España Moderna y Contemporánea, vol. 3 (Madrid: Istmo, 1986), 2

362 (denúncia de Estêvão de Ares da Fonseca à inquisição de Madrid, 15 maio 1635).
 Bruno Miranda, “Gente de Guerra: Origem, cotidiano e resistência dos soldados do exército da 3

Companhia das Índias Ocidentais no Brasil (1630-1654)” (Ph.D. dissertation, Leiden University, 
2011), 37.
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ganhariam a fama de “guerra brasílica.”  Sem acesso aos engenhos de açúcar, 4

verdadeira riqueza da terra, a WIC drenava milhões de florins.5

Mas o que movia Peixoto e a sua “compañía de rebeldes” para lutar ao 

lado dos holandeses não era o interesse econômico, ou pelo menos não só ele.  6

As notícias que vinham do além-mar mencionavam tropas famintas, mal-pagas, 

e assoladas por doenças.  Além disso, devido ao preconceito religioso os judeus 7

enfrentavam severas limitações na carreira militar e serviam de bode expiatório 

dos soldados cristãos quando a situação apertava (motivo pelo qual geralmente 

viajavam e combatiam em grupo).8

Em parte, o que explica o envolvimento da “compañía de rebeldes” 

naquela empreitada colonial é o profundo sentimento de revanchismo que 

alimentavam pela tirania ibérica, personificada na inquisição. No período 

moderno, a guerra constituía uma das raras ocasiões nas quais judeus poderiam 

descontar a perseguição religiosa impingida pelo tribunal contra seus parentes, 

matando católicos livremente. De fato, segundo uma testemunha, Peixoto 

arregimentou a companhia para combater “su Majestad y los católicos que allí 

residen.”9

Mas, como veremos, a decisão de lutarem nas Américas passava também 

por uma expectativa messiânica, bem mais profunda do que o simples ódio 

desenfreado pela inquisição. Por ora basta dizer que, ao contrário do que se 

poderia imaginar, a “compañía de los rebeldes” não era constituída por 

soldados rústicos, broncos e boçais. Muitos deles eram homens cultos e tinham 

 Evaldo Cabral de Mello, Olinda restaurada: Guerra e açúcar no Nordeste, 1630-1654 (São Paulo: 4

Editora 34, 2007), 257-315.
 Wim Klooster, The Dutch Moment: War, Trade, and Settlement in the Seventeenth-Century Atlantic 5

World (Ithaca: Cornell University Press, 2016), 136-138.
 Para as dificuldades econômicas de Peixoto naquele período, ver: Tiribás, “Trading Violence,” 6

(no prelo).
 Michiel van Groesen, Amsterdam’s Atlantic: Print Culture and the Making of Dutch Brazil 7

(Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2016), 72-73, 84, 90, 100.
 Tiribás, “Trading Violence,” (no prelo).8

 Caro Baroja, Los Judíos en la España, 362 (denúncia de Estêvão de Ares da Fonseca à inquisição 9

de Madrid, 15 maio 1635).
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formação religiosa sólida. O grupo contava com um predicante, dois 

professores de hebraico, um barbeiro, um médico e um boticário (o que 

indicava não só o tipo de assistência que os soldados poderiam precisar na 

guerra, como a intenção de permanecerem no território).10

Se por um lado os soldados judeus eram marginalizados no exército da 

WIC, por outro as demonstrações públicas de coragem que davam no combate 

ao catolicismo lhes permitia angariar prestígio entre os correligionários e 

assumir postos de liderança dentro da comunidade judaica. Não por acaso, o 

capitão Moisés Cohen Peixoto e o alferes Jacob Cohen Henriques (que só 

chegaria ao Brasil em 1642) fizeram questão de ostentar as patentes militares no 

Elogios.  Em seus poemas, ambos traçavam paralelos entre a figura do soldado 11

e a do mártire, distinguidos pela constância diante do inimigo e pelo desejo de 

uma morte honrosa. Enquanto Peixoto enaltecia a “ousadia” e o “heróico zelo” 

dos mártires, Cohen Henriques dedicava alguns versos a uma reflexão moral:

O sufrir, o vencer haçen ser fuerte,

Al que en defensa grave el alma empeña

Que si los triumphos de valor son seña

Tambien es seña de valor la muerte.12

A batalha dos soldados judeus para assumir o controle do Brasil e a dos 

mártires queimados vivos pela inquisição representavam duas frentes de uma 

mesma guerra contra a tirania católica. Na própria família de Peixoto havia 

gente disposta a correr riscos altíssimos para sabotar o tribunal e garantir a 

 Ibid., 363: “Manuel de Leon predicante (…) Rafael Buendia gazon, que quiere decir maestro 10

de judíos, Francisco de Málaga maestro de los niños que los enseña el hebreo, Francisco Caldera 
barbero, Joan de Aro médico, Joan Sanchez boticario (…).” Ares fornece uma lista parcial, de 
aproximadamente 43 nomes.

 Esta parecia uma atitude comum entre alguns militares sefarditas. Para outro exemplo, ver o 11

poema do famoso escritor Daniel Levi de Barrios em: António Alvares da Cunha et al., Aplauzos 
Academicos e rellaçaõ do felice successo da celebre victoria do Ameixial (Amsterdam: Jacob van Velsen, 
1673), I e XXI.

 Isaac Nunes, Jacob Cohen Henriques et al., Elogios que zelozos dedicaron a la felice memoria de 12

Abraham Nuñez Bernal (Amsterdam: David de Castro Tartas, 1656), 19, 116. 
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sobrevivência do judaísmo. Seu cunhado Vicente da Costa, por exemplo, era um 

notório pasador (espécie de coite do mundo moderno que contrabandeava 

cripto-judeus para fora das fronteiras da Espanha).  E com a “compañía de los 13

rebeldes” não era diferente.

Segundo relatos, o grupo comandado por Peixoto viajaria no navio Las 

Tres Torres, “well known on account of its greatness,” que contava com uma 

tripulação exclusivamente formada por negros, aos quais o capitão tentou 

ensinar hebraico.  A ideia inicial era que navegassem disfarçados com uma 14

bandeira neutra “pretending that they had escaped from the Hollanders,” para 

irem atracando em portos inimigos e, assim, “learn all that is going on.” O 

plano ousado previa que no caminho para Pernambuco desembarcassem em 

Buarcos e efetuassem um ataque relâmpago a Coimbra, distante apenas sete 

léguas, para arrombar a inquisição, liberar seus prisioneiros, e saquear o 

convento de Santa Cruz.  A história soaria pura bravata de Peixoto ou invenção 15

da testemunha, não fosse pelo fato de que alguns parentes do capitão se 

encontravam àquela altura encarcerados no tribunal.16

 Caro Baroja, Los Judíos en la España, 363 (denúncia de Estêvão de Ares da Fonseca à inquisição 13

de Madrid, 15 maio 1635): “(...) Vicente da Costa portugués judío de Amberes cuñado del dicho 
Diego Peixoto (...) es el pasador y por cuya orden pasan a Amsterdam y él los acompaña todos 
los portugueses judíos que van de España como le conocen por tal le envían a llamar de muchas 
partes para que los acompañe y avíe.” Em 1634, Vicente da Costa fez ao menos três destas 
viagens. Ver: Carsten Wilke, “Contraband for the Catholic Kings: Jews of the French Pyrenees in 
the Tobacco Trade and Spanish State Finance,” in Purchasing Power: The Economics of Modern 
Jewish History, eds. Rebecca Kobrin e Adam Teller (Philadelphia: University of Pennsylvania 
Press, 2015), 60. Sobre o caso de outro pasador em Portugal, ver: Elias Lipiner, Izaque de Castro: o 
mancebo que veio preso do Brasil (Recife: Massangana, 1992), 55.

 Cyrus Adler, “A Contemporary Memorial Relating to Damages to Spanish Interests in 14

America Done by Jews of Holland (1634),” Publications of the American Jewish Historical Society 17 
(1909): 49 (denúncia de Estevão Ares da Fonseca à inquisição de Madrid, 23 abril 1634). 
“[Peixoto] induced the company to make the crew, who are negroes, come to them to learn the 
language.”

 Ibid., 50: “The Jews of Amsterdam also laid a plan whereby the Hollanders, while on the way 15

to Pernambuco, were to turn aside to Buarcos where their men were to land and go to Coimbra, 
which is only seven leagues away, to sack the inquisition and set its prisoners at liberty and to 
plunder the convent of Santa Cruz.”

 ANTT, Inquisição de Coimbra, processos 774 (Isabel Peixoto), 2.102 (Branca Mendes), 5.782 16

(Brites Mendes), 6.344 (Luísa de Mesquita). Todos os processos ocorrem entre 1630-1631. Branca 
e Luísa ainda se encontravam presas em 1635.
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Desde cedo, Peixoto mostrara-se um homem de temperamento 

explosivo, cioso de sua honra. Antes de assumir publicamente o judaísmo, ele 

tinha se metido em diversas confusões no porto mediterrânico de Livorno, 

reduto da diáspora sefardita.  Numa delas, Peixoto foi tirar satisfação com um 17

judeu que não retribuíra o seu gesto de cortesia no momento em que se 

cruzaram pela rua: “Che vuol dire che non vi cavate la berretta quando il ve la 

cavo? (…) Don Caprone, siete molto malcreato.”  Em seguida, Peixoto partiu 18

para cima do judeu com o cutelo, mas terminou a briga desarmado e 

desonrado. Passados alguns dias, ele foi ao encalço do judeu e, pelas costas, “li 

diede due bastonate e poi messe mano a una mezza spada che aveva sotto.” 

Recuperando-se mais uma vez a tempo, e pegando o primeiro objeto que lhe 

veio à mão, o judeu acertou uma cadeirada em Peixoto. Não fosse isso, 

“l’ammazzava o feriva malamente.”  Acusado de tentativa de assassinato pelo 19

governador, que o descreveu como “solo,” “instabile,” e “persona leggiera di 

cervello,” Peixoto abandonou a cidade às pressas.20

Mas a companhia de rebeldes abortou aquele plano mirabolante após 

descobrirem a traição de um comparsa, decidindo viajar dispersada em vários 

navios com as demais tropas da WIC para se reunirem de novo tão-logo 

chegassem.  Uma testemunha que caíra prisioneira dos holandeses durante a 21

guerra confirma que no Recife tinham aportado “dois navios holandeses e 

 Giuseppe Laras, “Diego Lorenzo Piccioto: un delatore di marrani nella Livorno del seicento,” 17

in Roberto Bonfil et al., eds., Scritti in Memoria di Umberto Nahon: Saggi sull’Ebraismo Italiano 
(Jerusalem: Fondazioni Sally Mayer, 1978), 65-104. A associação de Diego Lorenzo Piccioto com 
Diogo Lourenço Peixoto (Moisés Cohen Peixoto) é minha.

 ASLi, Governatore e Auditore, Suppliche e Lettere, filza 3168, n. 549 (testemunho de cinco 18

judeus perante um notário de Livorno, 24 setembro 1612).
 Ibid., (carta do governador de Livorno ao grão-duque, 6 outubro 1612): “per di dietro, 19

affrontò detto ebreo che viveva senza sospetto e li diede due bastonate, e se l’ebreo non si 
riparava con una seggiola che a caso li diede alla mano, l’ammazzava o feriva malamente.”

 Ibid.20

 Caro Baroja, Los Judíos en la España, 362-363 (denúncia de Estêvão de Ares da Fonseca à 21

inquisição de Madrid, 15 maio 1635).

26



trouxeram oitenta ou cem judeus para soldados.”  E aqui retornamos ao ponto 22

de partida: dezembro de 1634.

Nos dias que se seguiram, o conflito na Paraíba trouxe “encontros 

perigosos e muito derramamento de sangue” de ambos os lados.  Em poucas 23

semanas, as forças da WIC tomavam os fortes do Cabedelo (19 dezembro) e de 

Santo Antônio (23 dezembro), conquistando a capitania de Itamaracá logo em 

seguida. Os triunfos marcavam o começo do fim da resistência luso-brasileira, 

que dali a seis meses sucumbiria definitivamente com as perdas do Arraial do 

Bom Jesus e do Cabo de Santo Agostinho (junho e julho 1635).  Para o capitão 24

Peixoto, contudo, as vitórias tiveram um sabor amargo: num destes conflitos, 

seu irmão mais novo e fiel escudeiro foi morto.25

Em janeiro de 1635, as autoridades holandesas outorgavam as 

Capitulações da Paraíba, um documento fundamental que enumerava os direitos 

dos residentes em todo o território ocupado e estendia aos católicos a liberdade 

de consciência que a WIC já tinha garantido aos judeus. Passado o sufoco da 

invasão, se fazia necessário povoar o território e encontrar um modo de 

administrar a coexistência pacífica entre os membros daquele exército 

babilônico, seus parentes, os novos imigrantes civis, e as populações locais. 

Tamanha pluralidade étnica e religiosa era sem precedentes na Europa. O Brasil 

holandês se transformaria num verdadeiro laboratório social, do qual o 

judaísmo sairia transformado.

2. A Casa de David: Messianismo judaico e Novo Mundo

Diversos parentes de Peixoto constam entre os primeiros civis a solicitar 

permissão das autoridades holandesas para embarcar rumo a colônia. Em 20 de 

 ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 220, f. 402r (testemunho de João de Siqueira, notário da 22

alfândega de Pernambuco, 25 Novembro 1636).
 Manuel Calado, O Valeroso Lucideno e Triumpho da Liberdade (Lisboa: Paulo Craesbeeck, 1648), 23

14.
 Evaldo Cabral de Mello, O Brasil holandês (São Paulo: Companhia das Letras, 2008), 126-135.24

 Tiribás, “Trading Violence,” (no prelo).25
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setembro de 1635, foi garantida passagem ao seu sogro Abraham de la Faya 

(Pedro de la Faya) para vir com a mulher e quatro sobrinhos. No mesmo dia 

Rachel de la Faya, mulher de seu finado irmão, também recebia autorização 

para vir com dois filhos do capitão (ela e Peixoto, seguindo os preceitos 

judaicos, contrairiam um levirato).  Em março de 1636, era a vez de Moisés de 26

la Faya (João de la Faya), irmão mais novo de Abraham, chegar naquelas 

terras.  Dentro de poucos anos, o clã dos la Faya se tornaria um dos mais ricos 27

e poderosos do Recife.

Mas a Peixoto, meio destemperado e taciturno, as multidões e a 

ostentação dos judeus em Pernambuco deviam parecer insuportáveis. 

Contrariando a escolha da maioria do imigrantes, o capitão preferiu se 

estabelecer com a família na Paraíba, cidade com cerca de 500 habitantes. O 

soldo da WIC lhe permitia viver aí sossegado, podendo se dar ao luxo de ter 

uma casa confortável. Terra de pouca gente e vida barata, mas também de 

largos espaços e grandes liberdades.

Desde pelo menos o início de 1637, a casa de Peixoto funcionou como 

uma espécie de sinagoga improvisada.  Convocados pelo próprio anfitrião, os 28

judeus da vizinhança se ajuntavam semanalmente em “uma sala grande” para 

 NA, OWIC 14, f. 68r. Alguns dias depois, foi a vez de Abraham Serra, cunhado de Peixoto, 26

solicitar autorização da Companhia para migrar com duas crianças e um irmão ao Brasil, mas o 
documento não informa se o pedido foi deferido ou não (f. 67r). Talvez a fim de evitar 
discriminação durante a viagem ou problemas com a inquisição em caso de captura do navio 
pelos católicos, todos decidiram viajar utilizando o nome de batismo. Para o casamento dos 
Cohen Peixoto com as irmãs La Faya, ver: Tiribás, “Trading Violence,” (no prelo). Sobre a 
prática do levirato entre os sefarditas no período moderno, ver: Tirtsah Levie Bernfeld, 
“Religious Life among Portuguese Women in Amsterdam’s Golden Age,” in The Religious 
Cultures of Dutch Jewry, eds. Yosef Kaplan and Dan Michman (Leiden: Brill, 2017), 68.

 José Antônio Gonsalves de Mello, Gente da Nação: cristãos-novos e judeus em Pernambuco, 27

1542-1654 (Recife: Editora Massangana, 1996 [1989]), 466.
 Para o fenômeno das pseudo-sinagogas no Brasil holandês, ver: Bruno Feitler, Inquisition, juifs 28

et nouveaux-chrétiens au Brésil: Le Nordeste XVIIe et XVIII siècles (Leuven: Leuven University 
Press, 2003), 150-156.
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rezar e celebrar o shabbat.  As reuniões contavam com um grupo bastante 29

heterogêneo de cerca de trinta pessoas. Frequentavam-nas homens de letras 

como o poeta Elia Machorro, natural de Peyrehorade na França, de apenas 23 

anos, “apolínea cumbre” que “a Holanda y al Brasil dio clara lumbre;”  o ex-30

sacerdote, cantor e poeta Isaac Nunes, cristão velho natural de Armamar, em 

Portugal; além do jovem poliglota de 19 anos, Isaac de Castro Tartas, “homem 

sabido e de habilidade (…) que fazia versos em quatro línguas.”31

Também acorriam aos encontros na casa do capitão antigos camaradas 

do exército como Moisés Navarro e Jacob Serra, integrante da companhia dos 

rebeldes.  E ainda outros personagens pitorescos, sobre os quais as fontes nos 32

relegaram pouco ou quase nada, como Isaac de Pina, apelidado “o belo pode,” 

ou Francisco de Faria, cristão-velho “amulatado de cabelo crespo” que para 

 ANTT, Inquisição Lisboa, livro 217, f. 518v (denúncia de Salvador das Neves, 23 outubro 1637): 29

“os judeus que ali residem acodem aos sábados em uma sala grande e nela oram e fazem suas 
cerimônias como em sinagoga que para o dito efeito lhes depeia nos ditos dias um capitão judeu 
que mora na dita casa por nome Moisés Peixoto.” Os fatos narrados por Neves, que frequentou 
os encontros, ocorreram supostamente entre março e abril daquele ano.

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.550, f. 224r (interrogatório de Isaac de Castro, 28 30

janeiro 1647), para um esboço biográfico de Machorro. Para a citação, que é de Daniel Levi de 
Barrios, ver: Meyer Kayserling, “Une Histoire de la Littérature Juive de Daniel Lévi de Barrios,” 
Revue des Études Juives 18, n. 36 (1889): 287. O ensaio é basicamente uma transcrição da rara obra 
Relación de los Poetas y Escritores Españoles de la Nación Judayca Amstelodama.

 Sobre Isaac de Castro Tartas, que se tornaria um dos mais célebres mártires da diáspora 31

sefardita, o estudo de referência continua sendo: Lipiner, Izaque de Castro. Ver também: Arnold 
Wiznitzer, “Isaac de Castro, Brazilian Jewish Martyr,” Publications of the American Jewish 
Historical Socitey 47, no. 2 (1957): 63-75; Cecil Roth, “An Elegy of João Pinto Delgado on Isaac de 
Castro Tartas,” Revue des Études Juives 121, no. 3-4 (1962): 355-366; Ronaldo Vainfas, Jerusalém 
colonial: Judeus portugueses no Brasil holandês (Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2010), 
285-307. Mais recentemente, a historiadora Miriam Bodian tem se debruçado sobre o caso. Ver: 
Miriam Bodian, “Behind Closed Doors: A Dominican Friar’s ‘Debate’ with a Dutch Jew, from 
the Records of an Inquisition Trial, Lisbon, 1645-1647,” Jewish Studies Quarterly 21, no. 4 (2014): 
362-390; Id., “The Geography of Conscience: A Seventeenth-Century Atlantic Jew and the 
Inquisition,” The Journal of Modern History 89 (2017): 247-281; Miriam Bodian e Ide François, 
“From the Files of the Portuguese Inquisition: Isaac de Castro Tartas’s Latin Ego-Document, 
1645,” Jewish Quarterly Review 107, no. 2 (2017): 231-246. Embora tributária dos estudos 
precedentes, minha análise baseia-se na leitura direta dos autos inquisitoriais. Para a citação no 
corpo do texto, ver: ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.550, f. 197v (depoimento do alcaide 
Agostinho Nunes, 20 outubro 1646).

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.562, ff. 43r e 46r-v (interrogatório de Pedro de Almeida, 32

5 fevereiro 1649). Sobre Serra como membro da “compañía de los rebeldes,” ver: Caro Baroja, 
Los Judíos en la España, 363 (denúncia de Estêvão de Ares da Fonseca à inquisição de Madrid, 15 
maio 1635).
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casar-se com uma judia se deixara circuncidar, por exigência do pai da moça, 

mas que “não cria na lei de Moisés, nem em outra alguma, nem tratava mais 

que de passar a vida.”  Além deles, acudia um cristão-novo português, Pedro 33

de Almeida (Moisés de Almeida), que parte da historiografia confundiu com 

Isaac de Almeida (Marcos Rodrigues de Almeida), um dos mártires 

homenageados no Elogios.  (Como veremos no próximo capítulo, Isaac nunca 34

esteve no Brasil, e sequer parece ter alguma vez abandonado a Espanha.)

Num gesto para lá de heterodoxo, Peixoto permitia que cristãos 

incircuncisos em vias de conversão participassem das cerimônias em sua casa. 

Muitos adultos hesitavam em realizar o rito de ingresso no judaísmo pela dor 

excruciante (agravada decerto na ausência de um mohel qualificado) ou 

simplesmente pelo “temor de que tornara Espanha a recuperar aquele estado,” 

vacilando entre uma fé e outra.  Mas o capitão, como vimos, tinha forte 35

inclinação ao proselitismo judaico (tentara ensinar hebraico a marujos 

africanos), e aquela permissividade tinha como objetivo atrair mais adeptos à lei 

de Moisés. A estratégia, longe de ser monocrática, contava com a anuência dos 

demais membros do grupo, alguns dos quais, como Simão de Leão e Isaac de 

Castro Tartas, também famosos pelo seu proselitismo.36

Embora não tivesse status formal de congregação, a comunidade judaica 

da Paraíba era numerosa e reputada o bastante para se auto-proclamar Casa de 

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.550, f. 224r (interrogatório de Isaac de Castro, 28 33

janeiro 1647); ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 220, ff. 5v-6r (denúncia de Feliciano Dourado, 3 
agosto 1639).

 Isaac Emmanuel, Precious Stones of the Jews of Curaçao: Curaçaon Jewry 1656-1957 (New York: 34

Bloch, 1957), 247-248. O equívoco foi passado adiante em Ergon Wolff e Frida Wolff, Dicionário 
Biográfico, vol. 1, Judaizantes e Judeus no Brasil (1500-1808) (Rio de Janeiro: 1986), 24.

 ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 217, f. 519v (denúncia de Salvador das Neves, 23 outubro 35

1637). Para o caso de incircuncisos em Amsterdam, ver: Miriam Bodian, Hebrews of the 
Portuguese Nation: Conversos and Community in the Early Modern Amsterdam (Bloomington: 
Indiana University Press, 1997), 112-113. Para um caso da intransigência da congregação de 
Pernambuco quanto aos incircuncisos, em contraste com a Casa de David na Paraíba, ver: Feitler, 
Inquisition, juifs et nouveaux-chrétiens au Brésil, 171.

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.562, f. 54v (interrogatório de Pedro de Almeida, 7 36

dezembro 1649). O proselitismo de Isaac de Castro será analisado mais adiante, em seção à 
parte.
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David.  A escolha sugestiva do nome, que até agora passou despercebida entre 37

os estudiosos, revela as esperanças messiânicas do grupo acerca do novo 

mundo. Ao se intitularem daquele modo, eles interpretavam o seu 

assentamento nas remotas terras da Paraíba como uma contribuição decisiva à 

dispersão dos judeus pelo globo, condição sine qua non para a renovação da 

linhagem de David, a vinda do messias, e a fundação da quinta monarquia do 

mundo.  38

O próprio Isaac de Castro Tartas, membro do círculo paraibano desde 

fins de 1641, martelaria continuamente no tema do messias aguardado pelos 

judeus durante o seu processo inquisitorial. Evocando um dos treze artigos de 

Maimonides, ele afirmou que “Deus mandará no fim dos dias que tem 

decretado o seu messias, para remir os que esperam o fim de sua salvação.”  E, 39

negando que Cristo fosse filho de Deus e o messias prometido, argumentava: “o 

messias há de ser um capitão com espírito profético e não Deus que é um suo 

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.550, f. 7v (depoimento de Balthazar Rodrigues contra 37

Isaac de Castro perante o bispo da Bahia, 16 dezembro 1647).
 A bibliografia sobre o messianismo judaico no período moderno é vastíssima. Para uma 38

referência incontornável, ver: Millenarianism and Messianism in Early Modern European Culture, 
vol. 1, Jewish Messianism in the Early Modern World, eds. Matt Goldish e Richard Popkin 
(Dordrecht: Springer, 2001), em particular: Matt Goldish “Patterns in Converso Messianism,” 
41-64. Uma das principais figuras sefarditas a sustentar teses messiânicas no século XVII foi o 
rabino de Amsterdam, Menasseh ben Israel. Ver: Menasseh ben Israel and his World, eds. Yosef 
Kaplan, Henry Méchoulan e Richard Popkin (Leiden: Brill, 1989); Benjamin Schmidt, “The Hope 
of the Netherlands: Menasseh ben Israel and the Dutch Idea of America,” in The Jews and the 
Expansion of Europe to the West, 1450 to 1800, eds. Paolo Bernardini e Norman Fiering (New York: 
Berghahn Books, 2001), 86-106; Ronnie Perelis, “‘These Indians Are Jews!’ Lost Tribes, Crypto-
Jews, and Jewish Self-Fashioning in Antonio de Montezino’s Relación of 1644,” in Atlantic 
Diasporas: Jews, Conversos, and Crypto-Jews in the Age of Mercantilism, 1500-1800, eds. Richard 
Kagan e Philip Morgan (Baltimore: The Johns Hopkins University Press, 2009), 195-211; Sina 
Rauschenbach, Judaism for Christians: Menasseh ben Israel (1604-1657), trans. Corey Twitchell 
(Lanham: Lexington Books, 2019), 131-158; Steven Nadler e Victor Tiribás, “Jewish Censorship 
of Menasseh ben Israel’s Piedra Gloriosa: A New Document from the Archives,” The Jewish 
Quarterly Review 111, no. 2 (Spring 2021): 323-334. Para o tema do messianismo em congregações 
judaicas do Caribe inspiradas nas obras de Menasseh, ver: Wim Klooster, “Networks of Colonial 
Entrepreneurs: The Founders of the Jewish Settlements in Dutch America, 1650s and 1660s,” in 
Atlantic Diasporas, 41-42 e 48; Aviva Ben-Ur e Rachel Frankel, Remnant Stones: The Jewish 
Cemeteries and Synagogues of Suriname. Essays (Cincinnati: Hebrew Union College Press, 2012), 
105-117.

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.550, f. 86v (interrogatório de Isaac de Castro, 19 39

novembro 1645).
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indivisível sempre (…) o messias há de ser redentor e unir o povo israelítico das 

quatro partes do mundo, recolhendo-o à Terra Santa, como está professado.”  E 40

concluía: “o messias está ainda por vir (…) e recolhidos em terra santa, e 

acabada já a guerra viverão em paz.”41

Mais do que possível, é provável que as esperanças messiânicas e o 

insólito fervor missionário dos judeus da Paraíba fossem duas faces de um 

mesmo fenômeno. Quase como numa inversão da tese cristã, que previa a 

conversão universal dos judeus na quinta monarquia, para os membros da Casa 

de David quem deveria se converter eram os cristãos.  Messianismo do sertão 

aquele que a comunidade paraibana delineou, misturando elementos judaicos e 

resquícios da educação católica recebida na juventude com o mundo novo que 

os rodeava.

A realidade da conquista, bem como as feições plurais do grupo, 

impunham certas acomodações na liturgia. Não havia estatutos (ascamot), nem 

tampouco Sefer Torah. Quem presidia as cerimônias, fazendo as vezes de rabino 

informal, era o próprio anfitrião Peixoto.  Trocando a farda pelo tallit, o capitão 42

iniciava os trabalhos lendo por um livro em hebraico, e então se declarava, 

perante todos, “crente e observante” da lei de Moisés. Os demais presentes na 

sala, depois de repetirem o gesto, seguiam “lendo cada um por seu livro.” 

Enquanto o núcleo de “judeus que tinham vindo de Holanda,” pela sólida 

formação religiosa, recorriam aos textos em língua original, os cristãos novos 

liam através de livros “de letra portuguesa, por não saberem ler o hebraico 

como os demais.” Aquele confuso emaranhado de orações em duas línguas 

durava por espaço de duas horas. Ao final, Peixoto pedia “uma esmola para os 

 Ibid., f. 93r-v (interrogatório de Isaac de Castro, 22 novembro 1645). Ver também f. 51r 40

(relatório do jesuíta Manoel Cordeiro, 2 maio 1646). 
 Ibid., f. 94r.41

 ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 217, ff. 519r-520r (denúncia de Salvador das Neves, 23 42

outubro 1637).
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judeus pobres da Holanda,” recebendo-a por vezes em doações na forma de 

caixas de açúcar, o bem mais preciso daquelas terras.

Um dos presentes que lia em português era Isaac Nunes: cristão velho, 

ex-sacerdote, e homem de consciência atormentada, dali a alguns anos ele 

também contribuiria para o Elogios.

3. O lamento de Isaac Nunes

As agruras de Isaac Nunes tiveram início em 1625, quando ainda era 

sacerdote católico e capelão da universidade de Coimbra, vivendo sob o nome 

de batismo, Antônio Carvalho. No dia 18 de julho, Carvalho se apresentou 

espontaneamente ao Santo Ofício da cidade para denunciar a si mesmo.  43

Segundo contou aos inquisidores, ele tinha deixado que seu primo Manoel 

Cardozo fugisse da igreja na qual fora preso por um oficial do tribunal. 

Carvalho explicou que enquanto o oficial ia buscar o juiz competente deixara o 

preso sob sua custódia, mas Cardozo simplesmente levantou-se e foi embora, 

ficando “todos como pasmados (…) sem terem coração para cousa alguma nem 

se deliberarem o que fariam.”  44

Óbvio, os inquisidores não engoliram aquela lorota, e o acusaram de 

“encubridor de hereges e favorecedor deles” (no curso do processo viria à tona 

que Carvalho já tinha ajudado outro parente a escapar da inquisição, dando-lhe 

aviso para fugir após um homem “sonhar” que o haviam de ir buscar).  45

Carvalho “pediu com lágrimas e muita humildade se usasse com ele de 

misericórdia.”  Mas não teve jeito. Em agosto de 1626, os inquisidores o 46

condenaram a ouvir sua sentença dentro da igreja na qual transcorreram os 

 ANTT, Inquisição de Coimbra, processo 4.733, ff. 1r-2v (denúncia espontânea de Antônio de 43

Carvalho, 18 julho 1625). Sobre a sessão de genealogia, na qual declarou ser cristão velho de 
aproximadamente 27 anos, ver ff. 3r-4v (22 julho 1625). Há ainda um outro processo contra o 
mesmo Antônio Carvalho e outros parentes, pelo mesmo crime, datado de 1625, ao qual não 
tive acesso: ANTT, Inquisição de Coimbra, processo 964.

 Ibid., f. 14r (contraditas de Antônio de Carvalho, sem data).44

 Ibid., ff. 5v-6r (interrogatório de Antônio de Carvalho, 12 fevereiro 1626)45

 Ibid., f. 20r (leitura da publicação da prova de justiça contra Antônio de Carvalho, sem data).46
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fatos, “com uma vela acesa na mão,” num auto de fé particular. A cerimônia 

vexatória de reconciliação deveria ocorrer numa missa de domingo, “em 

presença do povo,” “para que com isso cesse o escândalo.”  Carvalho então foi 47

cumprir dois anos de degredo na cidade de Torre de Montecorvo (bispado de 

Bragança), próxima da fronteira com a Espanha. 

Dali começou a saga que o trouxe a Paraíba, onde chegou nos idos de 

1635, após passagens por Castela, França e Amsterdam (cidade na qual assumiu 

publicamente o judaísmo e se fez circuncidar, adotando o nome de Isaac 

Nunes).  Um velho conhecido dos tempos de Coimbra, Feliciano Dourado, 48

espantou-se ao topar com o ex-sacerdote na colônia “em hábito secular sem 

espada, com barba crescida, e muito miserável, e pobre” (e ainda por cima, 

judeu casado).  Como era possível, perguntou, que “havendo sido sacerdote e 49

homem honrado,” trocara o catolicismo pelo judaísmo? Mas Nunes 

simplesmente “começou a derramar algumas lágrimas e lhe não respondeu 

coisa alguma.”  Não era para menos: nos anos que se antecederam, tinha 50

comido o pão que a inquisição amassou.

O frei carmelita Tomas Falagre, que o encontrou na Paraíba também em 

1635 ou 1636, descreveu Nunes como um homem de cerca de quarenta anos, 

“alto, de corpo magro, e preto do rosto, um pouco carregado das costas.”  51

Pesava-lhe no ombro a consciência e os sofrimentos. Nunes, que morava em 

frente ao Convento do Carmo, no qual o frei assistia, certa vez lhe confessou: 

“naquele tempo [em que foi reconciliado pela inquisição de Coimbra] era muito 

bom cristão, mas que depois vendo-se sem remédio se fora a Amsterdam.”  52

Claro, seu destino não era tão inevitável quanto queria fazer crer ao vizinho; 

 Ibid., f. 31r-v (sentença contra Antônio de Carvalho, 26 julho 1626).47

 ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 220, ff. 4v-5r (denúncia de Feliciano Dourado, 3 agosto 1639).48

 Ibid., f. 4v. Para o seu casamento com Rachel Nunes, ver f. 5v.49

 Ibid., f. 5r.50

 Ibid., f. 68v (denúncia do frei Tomas de Falagre, 16 novembro 1639).51

 Ibid.52
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Nunes poderia ter ido para qualquer outra terra católica ou mesmo virado 

protestante, mas escolheu, ao invés disso, converter-se ao judaísmo. 

Entre uma crise de consciência e outra, Nunes parecia recobrar o ânimo 

pelo judaísmo. Numa dada ocasião, ele disse ao mesmo frei Falagre que “Deus 

o  alumiara para professar a dita lei.”  O ex-sacerdote de fato jamais voltou 53

atrás na sua fé judaica. Isto não o impedia de atravessar a rua de casa para o 

convento carmelita, onde “foi muitas vezes cantar com os religiosos e canta 

tenor, e não tem boa voz, mas é muito destro.”  Pedro de Almeida, 54

frequentador da Casa de David na Paraíba, também referiu-se aos dotes artísticos 

do ex-sacerdote: “sabe solfa, e fazer versos.”  Nunes viria mesmo descrito em 55

documentos da comunidade judaica de Amsterdam como “músico.”56

Durante as orações do shabbat na casa do capitão Peixoto, a voz de 

Nunes devia destacar-se das demais. Se no coro carmelita cantava em latim, que 

dominava com maestria, entre os judeus fazia-o em português, língua materna, 

pois segundo Isaac de Castro Tartas não falava hebraico (“porque demais de 

não saber hebraico entendia e falava muito bem o português”).57

Anos mais tarde, como veremos, Nunes usaria sua arte para compor dois 

poemas (não por acaso escritos em português) a Abraham Nuñez Bernal, um 

dos mártires homenageados no Elogios. Neles transparecia a aliança que o ex-

sacerdote selara com o judaísmo, a exaltação do martírio pelo Deus de Israel, e o 

seu ódio pela inquisição:

A golpes tam mortais Abrahaõ Triunfante

Lhes responde na força do tormento,

 Ibid.53

 Ibid., f. 69r.54

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.562, f. 44r (interrogatório de Pedro de Almeida, 5 55

fevereiro 1649).
 SAA, 334, n. 174, f. 119 (doações de esmolas para os refugiados do Brasil, 9 agosto 1655).56

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.550, f. 223v (interrogatório de Isaac de Castro, 28 57

janeiro 1647). O próprio Nunes declarou saber latim: ANTT, Inquisição de Coimbra, processo 
4.733, f. 4r (sessão de genealogia de Antônio de Carvalho, 21 julho 1625).
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Que quem por Deos naõ morre a si se engana

Bem mostra em dar a vida taõ constante,

Que quer mais da divina hum so momento

Que quantos evos ha de vida humana.58

Todas as lágrimas que Nunes derramara pelo sofrimento que o Santo 

Ofício lhe causara seriam vingadas pela morte de Abraham Nuñez Bernal, que 

desafiaria o tribunal de peito aberto, altivo:

Antevendo o perigo

Deste taõ forte enimigo,

Por gozar premio mayor

Passastes a vencedor

Pello rigor do castigo.

(…)

Que a morte naõ tem enleos,

Que pode cauzar a vida,

E assi em flama crecida

Naõ deste fogo abrazado,

Mas no de amor, inflamado

Com ardor taõ excessivo

Por ficar eterno vivo

Morrestes vivo queimado

(…)

Lagrimas, que a dor ordena

Que naõ sentistes a pena

Com a gloria de morrer.

(…)

Exemplo taõ singular

Fez tremer o imigo atros,

E no fogo em que vos pos,

Por irdes em gloria aos ceos

Tanto estivestes em Deos,

Que quis Deos estar em vos.

(…)

E a vos tanto vos desvella

Esta acçaõ do entendimento

E amais tanto esse tormento,

Que em estima de o querer

Naõ vos honrais de o vencer,

Sem este merecimento.  59

Nunes não estava sozinho no rancor e na hostilidade que alimentava 

pela inquisição. Antes, estes eram sentimentos partilhados por todos os 

membros da Casa de David.

 Nunes et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 20.58

 Ibid., 46-47.59
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4. Os donos da Paraíba: comunidade judaica e liberdade de culto

Em janeiro de 1637, o Bispo da Bahia e membro do Conselho Geral do 

Santo Ofício em Lisboa, Dom Pedro da Silva e Sampaio, relatava horrorizado os 

rumores de que “na Paraíba [os judeus] publicamente se prometem a me 

tomarem às mãos, e de me arrastarem por as ruas, e de me fazerem em pedaços, 

em ódio do Santo Ofício (…).”  A notícia tinha provavelmente chegado ao 60

bispo através de João de Siqueira, escrivão da alfândega e almoxarifado da 

capitania de Pernambuco, que caíra prisioneiro dos holandeses por volta de 

1636. Siqueira informou aos inquisidores de Lisboa que tinha ouvido de um 

militar judeu que “haviam de vir tomar a Bahia e a ele Senhor Bispo arrastar 

pelas ruas porquanto fora inquisidor e os castigava inocentemente (palavra de 

que usava de como quem não tinha por pecado ser judeu).”  É muito provável 61

que o homem por trás daquelas ameaças (descrito como “pequeno de corpo a 

quem apontava a barba”) fosse o capitão Peixoto, pois na frase anterior o 

escrivão aludira à chegada da companhia de rebeldes liderada por ele, bem 

como nominara explicitamente João de la Faya, seu parente.

De fato, a comunidade judaica da Paraíba era composta de gente que 

resolvia as desavenças na base do cutelo. O próprio Peixoto, como vimos, tinha 

se atracado com um judeu em Livorno e quis matá-lo, falhando por muito 

pouco. Quem não desperdiçou as chances foi o jovem Isaac de Castro Tartas, 

que veio à colônia foragido da justiça na Holanda, segundo contou aos 

inquisidores em sua autobiografia, após revidar as ofensas que lhe fizera um 

estudante de origem nobre em Leiden, dando a entender que o acerto de contas 

 ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 220, f. 387r (carta do bispo da Bahia, Pedro da Silva e 60

Sampaio, aos inquisidores de Lisboa, 3 janeiro 1637).
 Ibid., f. 402r (testemunho de João de Siqueira, notário da alfândega de Pernambuco, 25 61

Novembro 1636). Àquelas ameaças, Siqueira, como católico zeloso, replicou que “nunca os 
vossos olhos tal verão, e ele [o bispo] vos há ainda de mandar queimar.” (f. 402r-v)
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terminou em morte.  Isto não é tudo. Isaac aludia a um outro assassinato, desta 62

vez cometido em terras brasileiras.  A crer em suas palavras, some-se a estes 63

dois crimes talvez um terceiro, perpetrado em Paris quando ainda era 

adolescente, que Isaac confessou senão ao próprio Bispo da Bahia, o mesmo a 

quem os judeus prometiam arrastar pelas ruas da cidade.64

Isaac de Castro era osso duro de roer. Homem violento, de fé cega e faca 

molada, perambulava sempre armado. Na Paraíba ele entrou em outra briga, 

desta vez com um sapateiro, por conta de umas dívidas que contraíra na tenda 

de sua mulher. O próprio Isaac, em depoimento aos inquisidores, contou que 

“ele réu e o contraditado se desafiaram dizendo-lhe ele réu que ia dali para o 

Recife e que lá o esperava que quisesse ele contraditado achar-se lá com ele réu 

sós por sós e que aí averiguariam as ditas contendas e contas.”  O duelo não 65

ocorreu. Mas esbarrando-se os dois novamente na Bahia alguns anos depois, o 

sapateiro o ameaçou dizendo “que agora estava ele réu entre católicos e fora 

dos judeus com os quais falava na Paraíba tão afoito, que ali estava a tempo de 

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.550, f. 39r (autobiografia de Isaac de Castro). Na 62

audiência de 28 janeiro 1647, Isaac voltou a referir-se a este crime (f. 223r). Há transcrição latina 
e tradução em inglês da sua autobiografia em: Bodian e François, “From the Files of the 
Portuguese Inquisition,” 231-246. Lipiner (Izaque de Castro, 48-50) sustenta que o crime jamais 
ocorreu. Como prova, o historiador cita em parte uma passagem de Menasseh ben Israel, מקוה 
 Esto es, Esperança de Israel (Amsterdam: Samuel ben Israel Soeiro, 1650), 99-100: “Isaac de ,ישראל
Castro Tartas, conocido nuestro (…) no sé por qué fortuna, pasando daqui a Pernambuco.” Mas 
pelo tom marcadamente apologético da obra, Menasseh jamais mencionaria o crime cometido 
por Isaac de Castro. A frase contraditória de que conhecia bem o jovem e não sabia o motivo 
pelo qual ele se mudara para o Brasil talvez seja um indício de que o rabino tentava preservá-lo 
dos rumores sobre o assassinato.

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.550, f. 39r-v. Referem-se a este crime no Recife os 63

padres Antônio Nabo de Mendonça e Antônio Lourenço Veloso, ambos companheiros de 
cárcere de Isaac de Castro na inquisição de Lisboa, nas respectivas audiências de  2 e 17 agosto 
1645 (ff. 12v e 19r). Há ainda uma terceira menção, feita pelo judeu Abraham Bueno (Diogo 
Henriques), morador de Pernambuco, amigo de longa data de Isaac de Castro, e àquela altura 
preso na inquisição: ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 1.170, f. 81r (interrogatório de Diogo 
Henriques, 4 janeiro 1647). Com exceção talvez deste último depoimento, as outras testemunhas 
se baseavam em confissões do próprio Isaac.

 Lipiner, Izaque de Castro, 47.64

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.550, f. 241r (contraditas de Isaac de Castro, 25 abril 65

1647).
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lhe pagar o que lhe tinha feito,” proferindo ainda “muitas ameaças.”  Isaac 66

segue o relato dizendo que os dois trocaram ainda “muitas palavras afrontosas” 

e que “houveram de vir as espadas,” não fosse um decreto emanado pelo 

governador proibindo, sob pena de morte, que se as usassem dentro dos muros 

da cidade.67

Em outra ocasião, Isaac de Castro se envolveu numa altercação com 

sacerdotes católicos na Paraíba ao engrossar o coro protestante de que não 

podiam ostentar uma cruz em procissão pela cidade por tratar-se de 

“velhacaria.”  Mas as ameaças e ofensas de Isaac e seu grupo não se limitavam 68

aos católicos. Antes, também as proferiam contra os protestantes, e por vezes 

até mesmo contra outros judeus.69

Os membros da Casa de David comportavam-se como se fossem os 

verdadeiros donos da Paraíba. Tal atitude só era possível graças às dimensões 

vastíssimas do território ocupado, que dificultava o trabalho das autoridades 

holandesas em exercer um controle rígido sobre o comportamento dos judeus 

(ao contrário do que ocorria em cidades européias). Como em Amsterdam, os 

acordos estipulados na colônia lhes garantiam a “liberdade de consciência,” ou 

seja a liberdade de professarem sua religião sem serem perseguidos, desde que 

a fizessem em ambientes privados. Isto era muito distinto da “liberdade de 

culto,” que consistia na permissão para que um grupo observasse publicamente 

 Ibid.66

 Ibid.67

 Ibid., f. 7r (denúncia de João Álvares contra Isaac de Castro perante o bispo da Bahia, 16 68

dezembro 1644). Aqui, o termo “velhacaria,” além de indicar coisa de velho senil, tem também o 
sentido de embuste, superstição.

 Ibid., f. 231r-v (interrogatório de Isaac de Castro, 28 janeiro 1647): “e ao costume [disse] que 69

com Isaac Nunes [segue uma lista de judeus] (…) teve algumas diferenças, brigas e cutiladas.” 
Lipiner (Izaque de Castro, 159) argumentou, com razão, que as rusgas mencionadas por Isaac de 
Castro talvez fossem, em parte, uma estratégia para invalidar a própria denúncia que fazia 
contra alguns de seus amigos judaizantes, como no caso do ex-sacerdote Nunes.
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seu credo, celebrando ritos e cerimônias aos olhos de todos.  Este último 70

direito, pelo contrário, jamais foi garantido aos judeus ao longo do século XVII, 

nem mesmo em outras cidades cosmopolitas como Livorno.

Ainda assim, à revelia dos acordos com os holandeses, na prática os 

membros da Casa de David na Paraíba se outorgaram aquele tipo liberdade: 

rezavam e cantavam em alto e bom som deixando escancaradas as portas e 

janelas da sinagoga improvisada, se juntavam na porta da casa de Peixoto a 

falar de judaísmo e entravam em disputas religiosas com cristãos na rua, para 

escândalo dos passantes.  Naquelas terras remotas e inabitadas, os judeus 71

podiam agir como bem entendessem: não por acaso, o genro de Peixoto, um 

capitão que atendia pelo nome de Manuel da Costa, tinha por alcunha “o 

príncipe da Paraíba.”72

A excessiva liberalidade e publicidade com a qual os integrantes da Casa 

de David praticavam seus ritos logo começou a chamar a atenção das 

autoridades holandesas, que em 1637 despacharam o escolteto Johannes 

Marischal a Paraíba a fim de enquadrá-los.  Homem truculento, conhecido 73

como “exemplar de impiedade” (exemplar van godloosheid),  Marischal parecia a 

pessoa mais indicada para o serviço.  Mas enganou-se o fiscal se pensou que 74

encontraria cordeirinhos domesticados prontos a obedecê-lo. Os membros da 

 Sobre a distinção entre liberdade de consciência e liberdade de culto na Holanda, ver: 70

Benjamin Kaplan, Divided by Faith: Religious Conflict and the Practice of Toleration in Early Modern 
Period (Cambridge: Harvard University Press, 2007), 177-179. Para o caso do Brasil, o problema 
já havia sido assinalado por Gonsalves de Mello, Gente da Nação, 257.

 NA, OWIC 68, Dagelijks Notulen (22 novembro 1638).71

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.562, ff. 45v-46r (interrogatório de Pedro de Almeida, 5 72

fevereiro 1649), no qual informa que Sara Costa, filha do capitão Peixoto, era casada com 
Manuel da Costa. Almeida acrescenta que da Costa “diz [ser judeu] quando fala com judeus, e 
quando fala com cristãos, diz que é cristão, e quando fala com os holandeses, dizia ser da sua 
religião e lia pelos seus livros, e ia à igreja dos holandeses com eles, na Paraíba (…) e agora 
haverá dois anos na guerra presente de Pernambuco se meteu com a gente portuguesa.” De 
fato, da Costa passou-se para a banda dos católicos com a mulher. Sobre a sua alcunha e cargo 
militar, ver Gonsalves de Mello, Gente da Nação, 478.

 Gonsalves de Mello, Gente da Nação, 228-231.73

 Frans Leonard Schalkwijk, Igreja e Estado no Brasil Holandês (1630 a 1654) (São Paulo: Cultura 74

Cristã, 2004), 315.
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Casa de David não só não se intimidaram com os seus métodos violentos, como 

revidaram, atacando e enxotando Marischal da cidade a pontapés, fazendo-o 

provar do próprio remédio amargo.  Ironicamente, a comunidade judaica 75

ainda submeteu um protesto formal ao Alto Conselho reclamando do 

tratamento incivil que lhes fora dispensado.  Os ministros protestantes, 76

perplexos, por sua vez reclamaram que “isto [era] muito escandaloso e 

prejudicial para a comunidade e a honra de Deus,” e instavam os altos 

conselheiros a que “se dignem a reprimir tal audácia.”77

Não surpreende, portanto, que durante a Assembléia Geral de 27 agosto 

1640 os delegados da Paraíba tenham proposto sem rodeios “que os judeus 

sejam banidos da Paraíba.”  A petição acabou rechaçada pelo Alto Conselho, 78

cujas diretrizes estipularam apenas que judeus, caso cometessem algum crime, 

estariam sujeitos à justiça comum como outro morador qualquer. Mas a ousadia 

do grupo que compunha a Casa de David parecia não ter limites. Irritadas pelas 

sucessivas afrontas, em 1644 as autoridades locais ordenaram expressamente 

que transferissem a sinagoga para os confins da cidade, bem longe da vista dos 

cristãos.  E, ainda assim, não há qualquer indício de que Peixoto e sua banda 79

tenham algum dia acatado a decisão.

O arrojo da congregação foi contido somente pela retomada da guerra, 

em junho de 1645, quando os luso-brasileiros liderados por André Vidal de 

Negreiros e João Fernandes Vieira se insurgiram contra a dominação holandesa. 

Em julho daquele ano, membros da Casa de David solicitaram permissão do Alto 

 NA, OWIC 68, Dagelijks Notulen (22 novembro 1638).75

 NA, OWIC 68, Dagelijks Notulen (28 setembro 1638). Consta que a petição foi assinada por 76

Duarte Saraiva e Moisés Navarro, dois comerciantes de grosso trato. Infelizmente, não consegui 
localizar este documento,  tampouco o relatório das autoridades holandesas acerca do episódio 
original, datado de 14 setembro 1637.

 Gonsalves de Mello, Gente da Nação, 229 e 251.77

 “Actas da Assemblêa Geral,” Revista do Instituto Archeologico e Geographico Pernambucano 30-31 78

(1886): 228.
 NA, OWIC 70, Dagelijks Notulen (27 outubro 1644 e 12 novembro 1644).79
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Conselho para deslocarem os correligionários ao Recife.  A resposta das 80

autoridades não parece ter sobrevivido (se é que de fato existiu).  Ainda que 81

precariamente, a Casa de David continuou a funcionar até 1648, momento no 

qual a comunidade judaica do Recife, mais institucionalizada e rigorosa, 

centralizou o poder dando um basta nos ajuntamentos informais.

5. Sinagoga Colonial

A comunidade do Recife, como todas as outras da diáspora sefardita, 

tinha começado de modo bastante precário. Desde pelo menos 1636, um 

punhado de judeus se reunia na casa do abastado comerciante Duarte Saraiva 

em “assembléia em forma de sinagoga,” auto-proclamando-se congregação de 

Sur Israel.  Analogamente ao que ocorria na Paraíba, as cerimônias no Recife 82

também eram oficiadas por um rabino informal (provavelmente Aarão Sarfati, 

“sábio famoso que luziu no Brasil”), com a diferença de que talvez contassem 

com um Sefer Torah.  Não tardou, porém, para que alugassem uma casa maior, 83

capaz de acomodar os correligionários que vinham sobretudo de Amsterdam.

O rápido crescimento demográfico e o aumento do custo de vida na 

cidade impeliu alguns judeus a se mudarem para a ilha defronte (à época 

chamada Antônio Vaz, depois rebatizada Mauritsstad). Se quisessem participar 

do shabbat na sinagoga improvisada do Recife, contudo, os judeus da “outra-

banda,” como ficariam conhecidos, teriam que pagar os barqueiros para efetuar 

a travessia do Rio Capibaribe, violando um preceito básico da própria 

 NA, OWIC 70, Dagelijks Notulen (1 julho 1645). O pedido foi feito por Fernão Martins Silva, 80

David Torres e Aarão Navarro.
 Feitler sugeriu que o silêncio na documentação indica que os judeus levaram à cabo o seu 81

intento (Inquisition, juifs et nouveaux-chrétiens au Brésil, 152-153).
 Citado em: Gonsalves de Mello, Gente da Nação, 227.82

 Vainfas, Jerusalém colonial, 143-145. Para uma biografia de Sarfati, ver: Gonsalves de Mello, 83

Gente da Nação, 389-390.
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festividade que pretendiam celebrar.  Desrespeitar o shabbat para observar o 84

shabbat? Ante esta situação paradoxal, por volta de 1637 os moradores da ilha 

fundaram ali uma segunda congregação, a Maghen Abraham.

Nos anos que se seguiram, a comunidade judaica de Pernambuco, 

valendo-se da expertise dos imigrantes de Amsterdam, estabeleceu quase todo 

o aparato necessário para a consolidação do judaísmo no Brasil, a começar por 

redigirem os estatutos (ascamot) e elegerem um Mahamad.  Em 1639, criaram 85

um braço da companhia de dotes (Dotar) e compraram um terreno às margens 

do Rio Capibaribe destinado ao cemitério, alcançável somente através de barco, 

como o Ouderkerk em Amsterdam.86

Em novembro de 1640, há notícias de que a comunidade do Recife se 

preparava “para construir ali uma sinagoga.”  A crer nas palavras dos 87

ministros protestantes, cujas reclamações transbordam anti-judaísmo, as obras 

tiveram início sem o consentimento das autoridades locais, e parece já estavam 

concluídas em outubro de 1641.  O imóvel localizava-se na rua dos judeus 88

(Jodenstraat), coração do Recife. Tratava-se de um sobrado de dois andares no 

melhor estilo de arquitetura colonial. O espaço de baixo vinha utilizado para 

fins administrativos ou como loja, enquanto no de cima, mais perto de Deus, 

ficava a sinagoga propriamente dita.

Apesar de fontes do período descreverem-no como “grande” e “de 

muitas janelas,” aquele casarão dificilmente comportou a quantidade de 

congregantes que acorriam para lá aos sábados.  Estima-se que em dez anos 89

(1635-1645) a comunidade judaica do Brasil holandês atingiu a marca de 1.000 a 

 SAA, 334, n. 66A, ff. n.n. (carta do rabino Isaac Aboab da Fonseca para os membros do 84

Mahamad de Amsterdam, 7 junho 1649).  A ponte conectando os dois lugares só viria a ser 
concluída em 1644.

 Os estatutos originais da congregação não sobreviveram. Sabemos de sua existência apenas 85

pelas reformas feitas em 1648. Este documento encontra-se em: SAA, 334, n. 1304.
 Gonsalves de Mello, Gente da Nação, 280-283.86

 Citado em: Gonsalves de Mello, Gente da Nação, 258.87

 Ibid., 231.88

 Ibid., 230-31.89
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1.450 almas, das quais ao menos metade habitava no Recife.  Para se ter uma 90

ideia, o contingente representava quase o mesmo das comunidades de 

Amsterdam e Livorno, àquela altura as duas mais populosas da diáspora, com 

uma diferença fundamental: ao contrário daquelas metrópoles portuárias, no 

Recife a sociedade livre não ultrapassava o número total de 5.000 pessoas, 

tornando a presença judaica ainda mais sentida.  O próprio governador, Johan 91

Maurits van Nassau-Siegen, escrevia em janeiro de 1641 aos diretores da 

Companhia das Índias que “há algum tempo a maior parte dos particulares que 

aqui chegam são judeus, em tão grande número que em breve deverão exceder 

os cristãos.”92

Apinhados na sinagoga, espremidos entre os bancos, os judeus do Recife 

rezavam suados no verão opressivo do nordeste brasileiro. E é aqui que outro 

personagem ligado ao Elogios entra em cena.

6. O centauro de Pernambuco

Das figuras que desfilaram pelas estradas do Recife seiscentista, uma das 

mais singulares foi Jacob de Pina. Natural de Lisboa, ele deve ter aportado no 

Brasil entre 1639 e 1642, não sabemos se vindo direto de Portugal ou após uma 

breve passagem por Amsterdam, onde teria assumido publicamente o judaísmo 

 Há certa divergência entre os historiadores acerca do número de judeus que viveram no Brasil 90

holandês. Neste ponto, sigo Arnold Wiznitzer, “The Number of Jews in Dutch Brazil 
(1630-1654),” Jewish Social Studies 16, no. 2 (1954): 110-111. Para estimativas bem mais modestas, 
ver: Isaac Emmanuel, “Seventeenth-Century Brazilian Jewry,” Jewish Social Studies 16, no. 2 
(1954): 41; Gonsalves de Mello, Gente da Nação, 281-282. Todavia, outros historiadores 
problematizaram, com razão, os cálculos de Emmanuel e Gonsalves de Mello. Ver: Feitler, 
Inquisition, juifs et nouveaux-chrétiens au Brésil, 181.

 Para a população da comunidade judaica de Livorno, ver: Francesca Trivellato, Familiarity of 91

Strangers: The Sephardic Diaspora, Livorno, and Cross-Cultural Trade in the Early Modern Period 
(New Haven: Yale University Press, 2009), 54. Para Amsterdam, ver: Daniel Swetschinski, 
Reluctant Cosmopolitans: The Portuguese Jews of Seventeenth-Century Amsterdam (Oxford: The 
Littman Library of Jewish Civilization, 2004), 90-93. O autor estima que um terço da 
comunidade judaica da cidade migrou para o Brasil holandês (Ibid., 115).

 Citado em: Gonsalves de Mello, Gente da Nação, 260.92
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e se submetido à circuncisão, como Isaac Nunes e tantos outros.  Fato é que 93

veio ao Recife na flor da idade, solteiro, contando vinte e poucos anos.  Não 94

tardaria para que Pina se firmasse como um dos grandes literatos da diáspora 

sefardita, inspirando toda uma geração de poetas, desde Joseph Penso a Daniel 

Levi de Barrios. Em diversas ocasiões, este último mostraria sua profunda 

admiração por Pina, a quem chamou de “el ingenio mejor /que da luz a la 

poesía” e “poeta y músico excelente.”  95

Barrios e Pina, aliás, estabeleceriam amizade duradoura, em parte graças 

aos Elogios. Mas disto falaremos em detalhe bem mais adiante. Por ora, 

deixemos Pina com a palavra:

 Não encontrei registo de Jacob Pina em Amsterdam antes de 1648, o que sugere a primeira 93

hipótese. Ele vem mencionado pelas fontes em Pernambuco pela primeira vez em 1643, como 
veremos, mas deve ter chegado antes.

 Todos os testemunhos são unânimes em dizer que Pina era solteiro e natural de Lisboa, mas 94

diferem quanto à sua idade. Em 1644, André Vidal de Negreiros afirmou que o poeta tinha cerca 
de 30 anos (ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 228, f. 107v); em 1647, Isaac de Castro disse que ele 
tinha 23 anos (ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.550, f. 228v); no mesmo ano de 1647, 
Abraham Bueno afirmou que Pina tinha 25 anos (ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 1.770, f. 
83v). Estes dois últimos depoimentos são mais fidedignos, por se tratarem de pessoas que 
conheciam bem o poeta.

 Daniel Levi de Barrios, Flor de Apolo (Bruxelas: Baltazar Vivien, 1665), 170; Id., Coro de las 95

Musas (Amsterdam: Juan Luis de Pas, 1672), 505. Ele ainda menciona Jacob de Pina em: Barrios, 
Relación de los Poetas, transcrito em Kayserling, “Une Histoire de la Littérature Juive,” 283. Há, 
por fim, uma cripto-menção a Pina em: Daniel Levi de Barrios, Triumpho del govierno popular 
(Amsterdam: David de Castro Tartas, 1683), 35 [194]. Sobre este último caso, ver: Victor Tiribás, 
“Mobility, Clandestine Literature, and Censorship: A Case-Study in the Transatlantic Diaspora 
of a Migrant Circle,” Rivista Storica Italiana 131, no. 3 (2019): 1082-1083. Pina retribuiria as 
homenagens dedicando um poema a Barrios na abertura do Flor de Apolo. Para uma edição 
crítica desta obra, ver: Miguel Levi de Barrios, Flor de Apolo, ed. Francisco Sedeño Rodríguez 
(Kassel: Reichenberger, 2005). Sedeño diz que Pina era cunhado de Barrios (91n33). Mas trata-se 
de uma afirmação sem qualquer fundamento nos documentos. Para o contrato de casamento de 
Jacob Pina com Rachel Drago (Rachel Nunes) em julho de 1648, ver: Herman Prins Salomon, 
“Introdução — Saul Levi Mortera: O homem, a obra, a época,” in Saul Levi Mortera, Tratado da 
verdade da lei de Moisés, ed. Herman Prins Salomon (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1988), 
CIIn42.
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Un Centauro soy, compuesto

De musico, y de poeta.

Diferentes instrumentos

Toco, y toco con destreza,

(…)

Canto un poco de falcete

Arrimado â una viguela

Aunque mi mala fortuna,

Todo contrabajos trueca.

El organo de la voz

Tambien al harpa gorgea

Con tan dulces passos, que

parecen passas y almendras.  96

Pina era uma espécie de Gregório de Mattos judeu: irônico, jocoso, 

pornográfico, fazia sátira dos costumes sem qualquer distinção de classe social, 

tirando sarro (e inspiração) dos episódios mais banais da vida quotidiana. 

Dedicou versos, por exemplo, “a un amigo habiéndosele presentado un perro 

que le alabaron de gran cazador no siéndolo” e “a um homem que de uma 

punhada tirou um dente a outro e o feriu no rosto,” ou ainda um soneto “dando 

de cear um amigo a outros com grande ostentação e pouco que comer,” no qual 

se lia:

Hum apozento nobre entapiçado

Hum rico aparador, quadradas mezas

Hum saleyro triumphal, luzes acezas,

De huã parte hū Doctor, de outra, hū letrado.

(…)

Chega a hora da cea, e he minguada

Pois couza que se chegue naõ chegáraõ

Por dous pires começaõ, de selada.

Seis ovos, para sete, menistraraõ

Huã codea de quejo destroçada

E a sea, e os ceantes, acabaraõ.

 Jacob de Pina, Chanças del ingenio, y dislates de la Musa (Amsterdam: David de Castro Tartas, 96

1656), f. 29r-v. Sigo aqui a paginação a lápis do exemplar que consultei na Biblioteca Nacional de 
España: BNE, R/11887.
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Em poemas libidinosos, como “A uma dama que atiçando uma vela a 

apagou,” jogava com metáforas de duplo sentido:

A hum tempo rayva, e cubiça

Tenho desa ingrata vela,

Pois sem que chegueis a ella

Por si mesma naõ se atiça.

Apagala foy justiça

Descuido naõ, e assim prezo

Ser condenado a desprezo

Tal pavio com rezaõ,

pois lhe chega a vossa maõ,

E naõ fica mais acezo.97

Infelizmente as impressões de Jacob de Pina acerca da sociedade 

pernambucana não sobreviveram (exceto, talvez, por uma, como veremos). O 

que terá visto e pensado o centauro da paisagem colonial, daquela devassidão 

sexual, da pluralidade étnica, do laxismo religioso tão distantes do cenário 

europeu, em particular de Portugal? É legítimo crer que a descrição que Pina 

faria de seu passatempo valesse também para o período no Brasil: “Eu por me 

divertir toco à viola / Tarambotes que faço, e fantasias / Nisto amigo se passam 

cá os dias.”98

Não há dúvidas de que, àquela altura, Pina já fosse o artista sibarita dos 

anos vindouros. André Vidal de Negreiros, num relatório acerca da viagem 

secreta que empreendera ao Recife em setembro de 1644, informava ao bispo da 

Bahia que encontrara diversos cristãos-novos fugidos de Portugal que “se 

fizeram judeus públicos” em Pernambuco, dentre os quais “um judeu que veio 

de Lisboa e se chama em nome de judeu Jacob de Pina, e é músico, e dança, e 

 Ibid., f. 49v.97

 Ibid., f. 45r.98
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tange arpa.”  João Nunes Velho, preso dali há alguns meses pelos insurretos 99

luso-brasileiros comandados por Negreiros e extraditado para Lisboa, 

denunciaria aos inquisidores “um primo da dita sua cunhada que tangia harpa, 

solteiro, e se chama Jacob de Pina tem nome de cristão Manuel de Pina.”100

Quem também encontrou Pina no Recife por volta de 1643 ou 1644 foi 

Isaac de Castro Tartas, antigo membro da Casa de David agora residente naquela 

cidade. Homens de letra e poetas, ambos tinham muito em comum. No pouco 

tempo em que conviveram juntos no Recife, aqueles dois jovens devem ter 

trocado rimas e canções, tecendo uma amizade breve porém intensa. Durante 

interrogatório, Isaac de Castro delatou aos inquisidores vários judeus com os 

quais “tratou ele declarante e comunicou (…) umas vezes achando-se nas 

sinagogas, outras em conversações particulares.”  Dentre eles, seu 101

companheiro Jacob de Pina, “natural desta cidade não sabe o nome de católico, 

solteiro, de idade de vinte e três anos.”102

Não me consta que a inquisição tenha alguma vez aberto processo contra 

Jacob de Pina. Sabemos que seu pai, o mercador Aarão de Pina, foi preso pelo 

tribunal, fugindo logo após a sua liberação (uma fuga difícil, pois Aarão era 

cego).  Entre um verso burlesco e outro, Jacob por vezes deixava escapar 103

palavras amargas que exprimiam esta condição tortuosa, vulnerável dos cripto-

judeus, o temor de serem descobertos, a expectativa de uma prisão iminente: 

 ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 228, f. 107v (denúncia de André Vidal de Negreiros ao Bispo 99

da Bahia, 23 novembro 1644). Sobre a sua missão, ver: Lipiner, Izaque de Castro, 162-164.
 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.575, ff. 90v-91r (interrogatório de João Nunes Velho, 5 100

junho 1647). Pina era primo de Rachel Velha, casada com o irmão do denunciante. Sobre os 
dotes musicais de Pina, ver também: ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 7.938, f. 21r-v 
(interrogatório de João de Ávila, 19 janeiro 1650): “Jacob de Pina (…) será de mais de trinta anos 
e é músico, e tange muito bem harpa.”

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.550, ff. 330v-331r (interrogatório de Isaac de Castro, 28 101

janeiro 1647).
 Ibid., f. 228v.102

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 7.938, f. 21r-v (interrogatório de João de Ávila, 19 janeiro 103

1650): “Aarão de Pina, pai da dita [Ines Nunes] cego e assim fugiu deste reino para aquelas 
partes do qual ouviu dizer que fora preso pelo Santo Ofício e sua mulher que ainda é viva (…) 
Jacob Pina filho deste mercador [Aarão de Pina] casado com uma filha da dita Rebeca Nunes 
(…).”
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“Ao perigo me arrojei, / E por não viver ausente / Toda a vida descontente /A 

vida toda arrisquei.”104

No mesmo ano em que publicaria estas linhas (1656), Pina contribuiria 

com quatro poemas para o Elogios, incluindo uma canção na qual desferia 

ataques lancinantes ao catolicismo em geral, e ao Santo Ofício em particular:

Crece o odio mortal, na mortal gente,

A ira a rayva ardente

(…)

Quando a malvada Seyta,

Do barbaro tirano

Confessar acorrido, e affrontado

Seu vergonhozo engano,

Na verdade da Ley dezenganado

Porque assim melhor possa,

Ser o castigo Seu, a Gloria vossa.105

Encontros na sinagoga para rezar, tertúlias para cantar e declamar 

poesias, conversas prosaicas pela rua para falar mal da inquisição: estes 

pareciam os espaços de contato quotidiano entre os autores do Elogios no Brasil 

holandês. Todavia, como acontece na vida de qualquer escritor, a concretude do 

mundo sublunar batia à porta, cobrando dos poetas que fizessem as contas com 

exigências materiais. O próprio Pina confessou, de modo sarcástico, que não 

ganhava um tostão sendo músico (“Y con tocar tantos [instrumentos], nunca / 

Toqué sobre ellos moneda“).  Se ele, o mais próximo do que hoje 106

consideraríamos um artista, era incapaz de tirar sustento daquele ofício, que 

 Pina, Chanças del ingenio, f. 53v.104

 Jacob de Pina et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 24-26.105

 Pina, Chanças del ingenio, f. 29r. No mesmo poema, Pina adotava um tom sarcástico sobre sua 106

condição econômica: “No os quero pedir licencia, / Por no entrar pidiendo luego, Que es 
indicio de pobreza. // (…) soy hombre de prendas / Aun que unas tengo empeñadas / Y otras 
vendidas por deudas.” (f. 29r-v)
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dirá de seus colegas. Assim, alguns poetas escolheram (pois de escolha se 

tratava), continuar o diálogo nos leilões de escravos.107

7. Poetas escravocratas: os leilões na Jodenstraat

“E posto que de direito se pode com aspereza servir destes escravos, não 

de menos, é obra de piedade tratá-los bem de obras e de palavras, usando com 

eles de toda brandura e caridade. Porque, se enquanto servos, lhe não deve o 

senhor algum respeito; não de menos enquanto homens, se devem guardar com 

eles todas as leis de humanidade.” Com estas palavras Menasseh ben Israel 

encerrava o capítulo “Dos escravos,” presente no quinto e último volume do 

seu Thesouro dos Dinim, um compêndio de preceitos judaicos destinado à 

instrução dos conversos e publicado em Amsterdam entre 1645 e 1647.  Ao 108

escrever aquelas frases, Menasseh parecia ter uma audiência bem precisa em 

mente: os judeus de Pernambuco.

Em 1643, a comunidade judaica local havia atingido o auge da 

participação no tráfico de escravos, arrematando 63% dos africanos vendidos 

pela Companhia.  Reconhecendo a importância econômica dos judeus naquele 109

negócio, as autoridades suspenderam, em diversas ocasiões, os leilões que 

porventura caíram aos sábados e em dias de festividades judaicas.  O 110

Mahamad do Recife, por sua vez, logo instituiu um imposto especial para aquele 

tipo de transação, no qual determinava que “negros que se comprarem da 

 Na própria Holanda houve considerável resistência de teólogos calvinistas, juristas e 107

membros da Companhia das Índias à entrada no tráfico e ao uso da mão-de-obra africana na 
colônia. Ver: Van Groesen, Amsterdam’s Atlantic, 108-112.

 Menasseh ben Israel, Thesouro dos Dinim, parte 5, Na qual se cõtem todos os preceitos, ritos e 108

cerimonias que tocaõ a hua perfeyta economica (Amsterdam: Joseph Ben Israel, 1647), 183-184.
 Gonsalves de Mello, Gente da Nação, 233-236.109

 Para a suspensão do leilão em 29 setembro 1638, ver: Lucia Furquim Werneck Xavier, 110

“Sociabilidade no Brasil Holandês (1630-1654)” (PhD diss., Leiden University, 2018), 155-156. 
Para outro caso em 21 outubro 1644, ver: Arnold Wiznitzer, Jews in Colonial Brazil (New York: 
Columbia University Press, 1960), 72-73. Este era o procedimento padrão para leilões de outros 
tipos de bens comercializados pelos judeus, como vinho e aguardente. Para um exemplo, ver: 
NA, OWIC 68, Dagelijks Notulen (29 setembro 1638).
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companhia pagarão cinco soldos por cada peça.”  Não é coincidência, 111

portanto, que desde os anos 1640s o mercado de escravos fosse localizado na 

rua dos judeus (Jodenstraat).

Neste contexto, Menasseh sentiu a necessidade de orientar os 

correligionários da colônia nos vários dilemas que poderiam surgir da interação 

com os africanos. De acordo com o rabino, os proprietários tinham três 

obrigações: circuncidar os seus escravos, persuadi-los a abraçarem o judaísmo 

voluntariamente, e tratá-los tanto quanto possível com humanidade.  Mas 112

entre teoria e prática, havia um oceano de distância.

Paradoxalmente, a inexperiência dos capitães holandeses no tráfico fazia 

com que a já brutal travessia dos navios negreiros se tornasse ainda mais letal. 

Estima-se que 20% a 30% dos escravos morressem na viagem (uma taxa 

altíssima se comparada à do tráfico português); as razões eram as mais diversas: 

falta de água, suprimentos, ou até mesmo de espaço nos porões do navio.  113

O tormento dos que sobreviviam continuava ao aportarem no Recife. 

Agrupados por sexo, idade e compleição física, os escravos eram então 

finalmente levados aos leilões na Jodenstraat e vendidos em lotes. As famílias 

que porventura tivessem chegado inteiras despedaçavam-se no lance de um 

comprador que decidisse arrematar o marido mas não a esposa, os filhos mas 

não os pais, um irmão mas não o outro. Naquela confusão, sem entender a 

língua da terra, cada qual ia para um lado, abandonado à própria sorte.

A cena grotesca de um destes leilões na Jodenstraat foi capturada pelo 

pincel do artista Zacharias Wagener em seu caderno de aquarelas Thierbuch (ca. 

1641).

 SAA, 334, n. 1.304, f. 9.111

 Menasseh ben Israel, Thesouro dos Dinim [parte 5], 180-182.112

 Johannes Postma, The Dutch in the Atlantic Slave Trade, 1600-1815 (Cambridge: Cambridge 113

University Press, 2008), 227-258.
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“No dia marcado [para o leilão] estas pobres pessoas, meio-mortas de fome e sede, são levadas 

uma a uma, como porcos ou ovelhas deixando o curral, para serem contadas melhor.”114

Zacharias Wagener, Thierbuch, aquarela 106 (ca. 1641).

(Kupferstich-Kabinett — Ca 226a)

Em meio aos sobrados (um dos quais pertencente a João de la Fay, 

parente do capitão Peixoto), observamos massas negras amontoadas em blocos, 

nas quais mal se distingue um indivíduo. No canto esquerdo inferior, um 

comprador examina os dentes ou o físico de um escravo que alça os braços, 

enquanto outros aguardam na fila de inspeção (uns de pé e dois prostrados na 

parede de uma casa, com as mãos à cabeça). No canto esquerdo, ao fundo, um 

homem açoita os escravos com um bastão. No centro da imagem, dois 

comerciantes observam um lote de longe; outro, endossando calças amarelas, 

aponta para o grupo, talvez selecionando as peças que o interessavam. Um 

 Zacharias Wagener, Thierbuch, org. Dante Martins Teixeira, trans. Álvaro Bragança Júnior (Rio 114

de Janeiro: Editora Index, 1997), 195.
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pouco mais acima, vê-se ainda um escravo atado a um bastão pelos pés e pelas 

mãos, e três caídos pelo chão. No canto direito inferior, o que parece ser um 

mulato vestido de branco e vermelho faz um sinal com as mãos, como se 

chamasse os escravos; na extremidade, uma criança negra rasteja pela rua 

enquanto outra toma conta de um cavalo. 

A violência da imagem se acentua pela naturalidade dos moradores 

diante daquele espetáculo macabro do quotidiano recifense: uns se saúdam 

alegres nas portas das casas, outros conversam e deambulam bem-vestidos pela 

estrada sob o olhar dos curiosos que se debruçam nos balcões. Wagener, é claro, 

impessoaliza a representação. Para tingi-la de veracidade histórica, é necessário 

resgatar gente de carne e osso, dar nome aos bois. Neste sentido, poderíamos 

imaginar que os compradores de escravos habitando a ilustração do artista 

fossem alguns autores do Elogios.

No dia 25 de fevereiro de 1642, Moisés Cohen Peixoto comparecia a um 

leilão de escravos na Jodenstraat pela primeira vez. O capitão deve ter viajado da 

Paraíba ao Recife especialmente para aquela ocasião, hospedando-se na 

requintada casa do sogro Abraham (Pedro) de la Faya e de seu irmão, Moisés 

(João) de la Faya, dois dos comerciantes mais prósperos da cidade. Na data e 

hora marcados pela Companhia, Peixoto encaminhou-se para o mercado e 

arrematou 5 escravos vindos da Guiné no navio Nassau, pelos quais 

desembolsou um total de 2.640 florins.  A julgar pelo preço acima da média 115

que pagou por cada peça (220 patacas), tratavam-se de homens adultos e 

saudáveis. 

No ano seguinte, Peixoto adquiriu da Companhia os direitos para coletar 

impostos no valor de 24.000 florins.  A estratégia, certeira, lhe permitiu 116

aumentar o fluxo de dinheiro em caixa e ampliar a participação no negócio de 

escravos (a Companhia, que detinha o monopólio do comércio, parou de vendê-

 NA, OWIC 57, no. inv. 190 (leilão de 22 fevereiro 1642).115

 Wiznitzer, Jews in Colonial Brazil, 71. Na ocasião, o capitão utilizou o nome de batismo, Diogo 116

Peixoto.

53



los a crédito em 1642 a fim de evitar calote dos compradores). Ao longo de 1644 

o capitão arremataria mais 29 africanos, em sua maioria provenientes da 

Angola, no valor total de 3.802 florins.  Alguns deles foram trazidos 117

acorrentados em navios negreiros de nomes afáveis e singelos, como 

“Caridade” (De Caritas) ou “Esperança Branca” (Witte Hoop). Peixoto chegou 

mesmo a participar de um mega-leilão no qual a Companhia vendeu, em 

apenas três dias (18-20 janeiro), nada menos que 1.152 escravos — número 

equivalente à quase totalidade da população judaica do Brasil holandês.

Já os investimentos de Jacob de Pina foram mais módicos. Em 20 de 

outubro de 1643, o poeta arrematou ao menos 5 escravos vindos da Angola no 

navio Walcheren por um preço de 624 florins.  Dois anos mais tarde, ele 118

comprou outros 5 escravos oriundos da Guiné que chegaram no Leeuwinne, 

navio comandado durante algum tempo por um meigo capitão chamado Pieter 

Lucifer. Desta vez, as peças custaram-lhe 1.378 florins (nada mal para alguém 

que reclamava da pobreza crônica).119

Mas dentre os autores do Elogios, o campeão dos compradores de 

escravos era Jacob Cohen Henriques. Em seu caso, tratava-se de negócio de 

família. Dois irmãos do alferes, entranhados naquela atividade até a alma, 

 NA, OWIC 59, no. inv. 69 (leilão de 18-20 janeiro 1644) e 70 (leilão de 22 janeiro 1644); OWIC 117

60, no. inv. 14 (leilão de 20 outubro 1644) e 15 (leilão de dezembro 1644). Alguns membros da 
família de la Faya, parentes de Peixoto, também estavam envolvidos no comércio de escravos. 
Ver: NA, OWIC 58, no. inv. 351 (leilão de 23 janeiro 1643); NA, OWIC 60, no. inv. 51 (leilão de 29 
maio 1645).

 NA, OWIC 58, no. inv. 184 (leilão de 20 outubro 1643). Parece haver uma cópia, com ligeiras 118

alterações no preço, em: NA, OWIC 59, no. inv. 66.
 NA, OWIC 60, no. inv. 51 (leilão de 29 maio 1645). Para Pieter Lucifer chegando em 119

Pernambuco com escravos capturados em Ardra, em 19 junho 1643, ver: www.slavevoyages.org 
(identificação da viagem n. 11251).
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arrematariam quase 200 africanos entre 1643 e 1645.  Jacob, por sua vez, 120

compraria no mesmo período ao menos 40 escravos da Guiné e da Angola, por 

um preço total de 7.392 florins.  Em certas ocasiões, como no leilão de 5 de 121

julho de 1644, o valor ínfimo dos lances por cada peça (apenas 38 patacas) 

indica que estivesse arrematando crianças, idosos ou pessoas com algum tipo 

de limitação física; em outros, como no leilão de 8 de janeiro de 1645, ele se 

permitia gastar, numa tacada só, a quantia exorbitante de 2.400 florins, levando 

para casa 10 homens adultos.

Certo, os autores do Elogios usaram parte de seus escravos e escravas 

como serviçais domésticos, mensageiros, mucamas, acompanhantes de viagem 

e cuidadores de cavalos. Mas não sejamos ingênuos. Ninguém ali comprava 

escravos para fazer caridade. Tratava-se de um negócio: o investimento era alto, 

e o lucro precisava vir de algum lugar. A quantidade de africanos que o grupo 

adquiriu, de fato, superava de longe qualquer necessidade pessoal, e nenhum 

deles exercia atividade que justificasse tamanha mão-de-obra. É muito provável, 

portanto, que os autores do Elogios alugassem seus escravos a outras pessoas 

para que fossem explorados cortando cana de açúcar, carregando pesados 

caixotes pelas ruas, trabalhando de ajudantes em pequenas lojas de artesãos ou 

 Para Moisés Cohen Henriques, ver: NA, OWIC 58, no. inv. 6 (leilão de 23 julho 1643), 10 120

(leilão de 4 e 5 maio 1643), 183 (leilão de 22 setembro 1643), 184 (leilão de 20 outubro 1643) e 349 
(leilão de 23 março 1643); NA, OWIC 59, no. inv. 55 (leilões de 9 maio, 29 julho, and 2 agosto 
1644) e 72 (leilões de 5 e 6 abril 1644); NA OWIC 60, no. inv. 14 (leilão de 24 outubro 1644), 18 
(leilão de 8 janeiro 1645) e 52 (leilão de 5 abril 1645). Para David Cohen Henriques, ver: NA, 
OWIC 59, no. inv. 55 (leilões de 29 julho e 2 agosto 1644), 69 (leilões de 18 a 20 janeiro 1644) e 72 
(leilões de 5 e 6 abril 1644); NA, OWIC 60, no. inv. 14 (leilões de 20 e 24 outubro 1644), 17 (leilão 
18 janeiro 1645), 18 (leilão 8 January 1645), 50 (leilão 5 abril1645), 51 (leilão de 29 maio 1645), 52 
(leilão de 5 abril 1645) e 53 (leilão de maio 1645).

 NA, OWIC 58, no. inv. 348 (leilão de 26 janeiro 1643); NA, OWIC 59, no. inv. 55 (leilões de 5 121

julho 1644; 2 agosto 1644; outro leilão sem data); NA, OWIC 60, no. inv. 14 (leilão de 20 outubro 
1644), 18 (leilão de 8 janeiro 1645) e 53 (leilão de maio 1645). Há ainda diversas outras entradas 
de um “Jacob Iseron Henriques” que não incluí, pois hesitei em identificá-lo com nosso 
personagem.
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simplesmente vendendo produtos pela cidade.  Outra prática comum, a qual 122

os autores certamente aderiram, era a de comprar escravos da Companhia à 

vista e em seguida revendê-los a crédito aos senhores de engenho por um preço 

mais alto, embutindo juros consideráveis.123

Neste cenário, entre a aspereza e a brandura, entre tratar os escravos 

como brutos servos ou como animais racionais dignos das leis da humanidade; 

em suma, entre ser senhor ou ser um igual, os autores do Elogios deviam ficar 

sempre com a primeira opção. Como afirmou o historiador Ronaldo Vainfas, no 

quesito preconceito de raça e escravidão os sefarditas se mostravam mais 

ibéricos do que nunca.124

O próprio Menasseh ben Israel, notabilizado pelo diálogo cordial e 

tolerante com membros da república das letras européia, e que exortava os 

judeus a tratarem seus escravos com decência, por vezes deixava escapar em 

seus escritos frases como “Bendito sea Adonay que no mi hizo idolatra, bárbaro, 

negro, ni indio” ou “We that live not among the Black-moors and wild men, but 

among the white and civilized people of the world.”  Quando os judeus de 125

Pernambuco temeram estar vendendo correligionários de uma das dez tribos 

perdidas (pois alguns africanos da Guiné e da Angola, para perplexidade geral, 

já chegavam circuncidados), o rabino lhes assegurou que ela se localizava na 

Etiópia, bem distante da costa atlântica, fazendo uma defesa velada do 

 José Antônio Gonsalves de Mello, Tempo dos flamengos: influência da ocupação holandesa na vida e 122

na cultura do norte do Brasil (Rio de Janeiro: Topbooks, 2002), 197. Para uma desconstrução do 
mito de que os escravos preferiam senhores judeus, ver também: Jonathan Schorsch, Jews and 
Blacks in the Early Modern World (Cambridge: Cambridge University Press, 2004), 296.

 Vainfas, Jerusalém colonial, 124. Para exemplos análogos de judeus re-vendendo escravos num 123

comércio intra-caribenho, ver: Eli Faber, Jews, Slaves, and the Slave Trade: Setting the Record 
Straight (New York: New York University Press, 1998), 54-55.

 Vainfas, Jerusalém colonial, 169.124

 Menasseh ben Israel, Esperança de Israel, 3 (o rabino atribui a frase a Antonio de Montezinos); 125

Id., The Humble Addresses (Amsterdam: s.i., ca. 1655), 21: “it is an infallible truth what is reported 
of the negros of Guinea and Brazil (…) And we that live not among the Blacke-moors and wild 
men, but among the white and civilized people of the world (…).” Curiosamente, Jonathan 
Schorsch não menciona estas passagens de Menasseh, mas recorda-se de uma outra, presente no 
Sefer Nishmat Hayyim (1651), na qual o rabino também trata dos africanos. Ver: Schorsch, Jews 
and Blacks, 119-120.
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comércio de escravos no Brasil.  De fato, Menasseh acabaria tendo uma 126

participação tímida porém direta naquele negócio.127

Já o rabino Isaac Aboab da Fonseca nunca comprou escravos, mas ao 

atacar o militar João Fernandes Vieira, líder do cerco ao Recife em 1646, alegou 

que o desafeto tinha “mãe de procedência negra,” como se isso, por si só, já 

definisse o caráter daquele “homem arrogante, perverso e escarnecedor.”  128

Gostassem as autoridades judaicas ou não, fato é que o contato íntimo com a 

escravidão no Brasil deu origem a uma população judaica miscigenada. Os 

efeitos foram sentidos de imediato em Amsterdam, que tentou marginalizar o 

grupo. Em determinação de 5 setembro 1640, por exemplo, o Mahamad 

determinou que “não mandem moças mulatas, nem negras a tomar lugar [na 

sinagoga] antes de virem [as mulheres sefarditas], porque as tais [sefarditas] 

quando vierem se sentarão [as negras e mulatas] no banco de trás, e fazendo o 

contrário as mandarão tirar [da sinagoga].”  Oito anos mais tarde, baixavam 129

termo que barrava o ingresso de estudantes mulatos, alemães e italianos nas 

escolas judaicas (“não possa ser admitido nos ditos Midrashim de Talmud 

Torah nenhum moço tudesco de pai e mãe, italianos [e] mulatos”).130

Ainda assim, entre uma chibatada e outra, havia espaço para a mórbida 

compaixão dos senhores pelos seus escravos. Conhecendo o ímpeto proselitista 

do capitão Peixoto, ele deve ter tentado convencer seus africanos a abraçarem o 

 Menasseh ben Israel, Esperança de Israel, 60-61. Sobre este argumento, ver também: Natalie 126

Zemon Davis, “Regaining Jerusalem: Eschatology and Slavery in Jewish Colonization in 
Seventeenth-Century Suriname,” The Cambridge Journal of Postcolonial Literary Inquiry 3, no. 1 
(2016): 15-17.

 Gonsalves de Mello, Gente da Nação, 421. Ephraim Soeiro, irmão de Menasseh e seu agente 127

comercial em Pernambuco, comprou escravos em pelo menos uma ocasião, em 1639.
 David Weitman, Bandeirantes Espirituais do Brasil: Rabinos Isaac Aboab da Fonseca e Mosseh 128

Rephael d’Aguilar - século XVII (São Paulo: Maayanot/Imprensa Oficial, 2003), 183. O documento 
citado trata-se do poema que Aboab escreveu sobre o cerco do Recife pelas tropas portuguesas 
em 1646. O rabino ainda enfatizaria sobre Fernandes Vieira: “ele e os seus seguidores, homens 
negros.”

 SAA, 334, n. 19, f. 165 (termo de 5 setembro 1640). E complementavam: “o mesmo se ordena 129

que as tudescas vão todas a sua esnoga.”
 Ibid., f. 426 (termo de 13 janeiro 1658).130
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judaísmo enquanto os explorava até a última gota de suor. Dentre estas 

incontáveis vítimas da escravidão, sabemos o nome, ou melhor, o apelido de ao 

menos uma. Não deixa de ser irônico que devamos isto graças ao escravocrata 

Jacob de Pina. Em um poema dedicado “a um amigo a quem morreu um 

moleque que estimava muito, chamado Cabrito,” ele escrevia:

Para agora saõ os dós

Congo, Angola, sáõ Thomé,

Que o cabritinho mé mé

A todos vos deixa sós.

Choray cazo taõ atrós,

E em final da grande dor

Naõ se ouça frauta, tambor,

Berimbao, chucalho, maço,

Banza, asobio, cabaço,

Pois morreo cabrito em flor

Amigo, grande rezaõ

Tendes para estar aflito,

Por ver que o vosso cabrito

Naõ chegace a ser cabraõ.

Mas tomay consolaçaõ

Em cazo taõ dezastrado,

Que a inclemencia do fado

Naõ foy de todo cruel,

Antes foy para Azazel,

O cabrito do pecado.  131

Esta talvez seja a única reminiscência do Brasil na obra literária de Jacob 

de Pina. O tom sério, e até solene dos versos destoa do restante do livro, de 

feitio satírico. É possível que a afeição do amigo anônimo pelo seu moleque 

viesse do fato de ele ter aderido ao judaísmo, como as palavras finais de Pina 

deixam entrever (“Antes foy para Azazel, / O cabrito do pecado”). As razões 

para a morte precoce de Cabrito permanecem obscuras, mas provavelmente se 

deviam às mazelas da vida de escravo. Pina ainda lhe dedicaria um “Epitafio:”

Yaze en aqueste districto

(Caverna que el tiempo labra)

No aquel licenciado Cabra,

Sino el bachiller cabrito.

Mas aunque humano delicto

Paga aqui su mortal vèlo,

Servirá de mas consuelo

Quando el mundo llegue à ver

Luzir cabrito, y pacer

Con las cabrillas del Cielo.  132

 Pina, Chanças, f. 54r.131

 Ibid., f. 54v.132
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Esta não seria a primeira nem a última vez que Pina escrevia elegias 

fúnebres. Segundo Barrios, o poeta tinha composto versos em homenagem ao 

mártire Don Lope de Vera, queimado vivo pela inquisição de Valladolid em 

junho de 1644.  (Este episódio, como veremos no próximo capítulo, teve um 133

impacto decisivo no martírio de Abraham Nuñez Bernal e Isaac de Almeida.) A 

data sugere que Pina talvez tenha recebido a notícia e redigido o poema, hoje 

perdido, enquanto ainda morava no Recife. O centauro de Pernambuco mal 

podia adivinhar que ainda teria que elaborar outro epitáfio, desta vez bem mais 

dolorido, por tratar-se do tributo a um caro amigo.

8. Os Elogios antes dos Elogios

No dia 2 ou 3 de dezembro de 1644, Isaac de Castro Tartas apareceu na 

Bahia, reduto católico no Nordeste do Brasil, após um tortuoso mês de viagem 

pelo sertão.  Sua chegada na cidade provocou rebuliço entre os moradores, e 134

começaram imediatamente a circular rumores sobre as intenções daquele 

forasteiro vindo do Recife. Para se resguardar de qualquer investigação, cinco 

ou seis dias mais tarde Isaac tomou uma decisão tão desconcertante quanto 

temerária: bateu à porta de ninguém menos que o bispo da Bahia, Dom Pedro 

da Silva e Sampaio, e se apresentou como judeu de nascimento, dizendo que lhe 

queria falar. Aquela situação insólita deve ter chocado o religioso, que lhe pediu 

que retornasse outra hora.135

 Barrios, Triumpho del govierno popular, 43-44 [505-506]: “Don Lope de Vera y Alarcon (…) Su 133

maravillosa firmeza celebran los versos de Antonio Henriques Gomez, de Manuel de Pina, y 
aún la carta que escribió entonces el inquisidor Moscoso a la Condesa de Monterey.”

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11.550, f. 6r (depoimento de Isaac de Castro ao bispo da 134

Bahia, 16 dezembro 1644): “de la [do Recife] partiu para esta terra e gastaria um [mês] no 
caminho e outro dia que aqui chegou.”

 Ibid., f. 10v (depoimento de Isaac de Castro ao bispo da Bahia, 22 dezembro 1644): “havia 135

cinco ou seis dias que tinha chegado aqui quando veio a ter com o Senhor Bispo.” Através do 
depoimento de 16 de dezembro, sabemos que a primeira vez que Isaac fora ter com o bispo fora 
no dia 8 de dezembro: “disse que ele viera ter com ele senhor Bispo há oito dias e posto que lhe 
dissera que era judeu de nascimento o senhor Bispo lhe disse que o ouviria outra hora.” (f. 6v). 
Não parece haver sustentação, portanto, a ideia de Lipiner de que Isaac bateu à porta do Bispo 
no dia seguinte à sua chegada, e é mais provável que o tenha feito após os rumores começarem 
a circular pela cidade.
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Quando Isaac foi finalmente recebido, em 16 de dezembro, o bispo ficou 

tão intrigado pela história do jovem que o convidou novamente no dia 22 para 

outra audiência. O tom de ambas as conversas foi o mesmo: Sampaio lhe 

perguntando o que diabos fazia naquelas terras sendo judeu, enquanto Isaac 

respondia que “vinha a ver terras diferentes e a batizar-se secretamente,” 

solicitando ao próprio bispo que se encarregasse de ministrar-lhe o 

sacramento.136

As verdadeiras razões pelas quais Isaac se transferiu a Bahia são incertas. 

As fontes do período sugerem ao menos quatro explicações distintas, duas de 

natureza legal e duas de natureza religiosa: 1) que cometeu um homicídio em 

Pernambuco e escapava da justiça holandesa; 2) que no Recife o queriam 

“executar por dívidas;” 3) que em missão quase suicida “foi chamado pelos 

cristãos-novos dessa Bahia para aí ensinar as cerimônias judaicas;” 4) que 

estivesse de passagem pela Bahia em direção ao Rio de Janeiro, onde tentaria 

“conduzir a algunos de sus parientes (…) al temor Divino,” isto é convertê-los 

ao judaísmo. Curiosamente, nenhuma destas motivações se contradizem, e 

parece-me provável que a viagem de Isaac fosse uma conjunção de algumas ou 

até de todas elas.

A única certeza é que o bispo, suspeitando que Isaac já fosse batizado, 

não comprou aquela história de conversão ao catolicismo e despachou-o 

acorrentado para a inquisição de Lisboa, sede geral do tribunal e também 

cabeça do império português. Isaac daria entrada nos cárceres do palácio dos 

Estaus, sede do tribunal, em 15 de março de 1645. Por dois anos e meio ele 

enfrentaria um duríssimo processo, travando um debate acirrado (e assimétrico) 

 Ibid., f. 6v: “Perguntado como anda aqui em terra de católicos não sendo batizado. Disse que 136

ele (…) determinava [dali?] declarar o senhor Bispo particularmente e pedir-lhe que se batizasse 
sem que se soubesse que ele era aqui batizado.” E na audiência seguinte, f. 10v: “Perguntado 
com que tenção veio a esta terra sendo judeu como tardou a descobrir-se do senhor Bispo. Disse 
que vinha a ver terras diferentes e a batizar-se secretamente, e com esta tenção partira do Recife 
(…) Perguntado se quando saiu do Recife inda não tinha deitado de todo a lei de Moisés, como 
se vinha batizar secretamente. Disse que quando se saíra do Recife já saíra com este 
pensamento.”
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com alguns dos teólogos mais reputados do reino.  Não cabe aqui entrar nos 137

meandros desta disputa intelectual. Basta dizer que Isaac, formado nos quadros 

do colégio Barbanita de Dax e do colégio Jesuíta de Bordeaux, conhecia muito 

bem a doutrina católica e o latim, com a vantagem de que, ao contrário de seus 

algozes, dominava também o hebraico. 

Como vimos, Isaac de Castro acabou denunciando diversos 

companheiros, dentre os quais Jacob de Pina e Isaac Nunes. Para protegê-los 

das garras da inquisição, ele limitou-se a descrever ambos de maneira vaga e 

lacônica, sem mencionar que fossem poetas (algo que Isaac de Castro, como 

homem de letras, decerto não ignorava). Isaac tampouco mencionou membros 

eminentes da comunidade judaica que conhecia, como o rabino informal e 

capitão Moisés Cohen Peixoto ou o rabino Isaac Aboab da Fonseca.  Sem 138

conseguir demovê-lo de sua fé judaica, os inquisidores terminaram por 

condená-lo como “herege, apóstata de nossa santa fé católica, afirmativo.”  Em 139

15 de dezembro de 1647, Isaac de Castro Tartas foi queimado vivo em auto de fé 

na cidade de Lisboa, contando apenas vinte e um anos de idade.

Quando as notícias de sua morte brutal ganharam os quatro cantos da 

diáspora sefardita, Isaac foi alçado ao panteão dos mártires judaicos. O 

principal rabino da Talmud Torah de Amsterdam, Saul Levi Mortera, dedicou-lhe 

um sermão encomiástico em frente à toda a congregação.  E ele não foi o 140

único. Membros de diversas comunidades judaicas tomaram a iniciativa de 

 Miriam Bodian, “Behind Closed Doors,” 362-390. Ver também: Lipiner, Izaque de Castro, 137

93-105.
 Lipiner, Izaque de Castro, 157-159.138

 Citado em: Ibid., 230.139

 Isaac Cardoso, Las Excelencias de los Hebreos (Amsterdam: David de Castro Tartas, 1679), 325: 140

“el señor Haham Ribi Saul Levi Morteira, Alau Asalom, dedicando su sermon, al bienaventurado 
martir (…) glorioso Isaac de Castro Tartas.” Este texto de Mortera parece estar perdido. Para a 
posição ambígua do rabino acerca do martírio de judaizantes num outro sermão do mesmo 
período, ver: Marc Saperstein, Exile in Amsterdam: Saul Levi Morteira’s Sermons to a Congregation 
of “New Jews” (Cincinnati: Hebrew Union College Press, 2005), 218-219 e 425. E também: Saul 
Levi Mortera, Tratado da verdade, 613-617.
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compor um livro em homenagem a sua memória: os Elogios varios que curiosos 

diversos dedicaron al martirio de Isaac de Castro Tartas (ca. 1648).

[Frontispício do manuscrito dos Elogios em homenagem a Isaac de Castro Tartas]

(The Library Company of Philadelphia, Rare, Sev Dos (b.w.) Log 195.Q.4, ff. 94r-99r)
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Em vários sentidos, os Elogios a Isaac de Castro foram um predecessor e 

um modelo para os Elogios que zelozos dedicaron a la felice memoria de Abraham 

Nuñez Bernal (1656). Um predecessor porque, até onde eu saiba, foram a 

primeira obra coletiva da diáspora sefardita; e um modelo porque, recorrendo 

ao gênero da poesia, enalteciam o martírio ao mesmo tempo em que teciam 

críticas abertas, duríssimas à inquisição. O próprio título espelhado das obras 

sugere uma aproximação.  Mas o elo entre elas vai muito além de meras 141

afinidades formais, estilísticas e temáticas.

O impressor clandestino do segundo Elogios (1656) não foi senão David 

de Castro Tartas, irmão mais novo do mártire Isaac de Castro, homenageado no 

primeiro Elogios (ca. 1648).  Numa passagem iluminante, o poeta Daniel Levi 142

de Barrios revela ainda um vínculo de outra natureza, fortíssimo entre os dois 

Elogios, qual seja a sobreposição de autores: “El capitán Moisés Cohen Peixoto, 

Isaac Reynoso, hijo del gran doctor Michael Reynoso, David Antunes, Joseph Bueno, 

y otros poetas amstelodamos, compusieron los versos de los libros que celebran 

los martirios de Isaac Tartas, de Abraham Nuñez Bernal, y de mi deudo Isaac de 

Almeida.”143

Infelizmente, dos Elogios a Isaac de Castro Tartas sobreviveram apenas 

fragmentos de uma cópia manuscrita (Barrios assevera que o livro foi 

 Na dedicatória inicial que Isaac Israel Teixeira escreveu para os Elogios de Isaac de Castro, 141

vale dizer, já se encontra a expressão “elogios que zelosos ofereceram” (depois decalcada no 
título do Elogios que zelozos dedicaron a… Abraham Nuñez Bernal). A irmã de Isaac de Castro, 
Judith de Castro Tartas, era esposa de Teixeira. Ver a árvore genealógica da família, até onde eu 
saiba, inédita: SAA, 946, n. 86, f. n.n. Teixeira também usaria duras palavras na abertura do 
livro: “a inclemência dos rigores que convosco usou a tirania da cruel inquisição a vosso sangue 
e irmandade lastima.” Sobre o parentesco de Teixeira com Isaac de Castro, ver também: ANTT, 
Inquisição de Lisboa, processo processo 7.938, f. 20v (interrogatório de João de Ávila, 19 janeiro 
1650).

 Ver capítulo 3.142

 Barrios, Relación de los Poetas, transcrito em Kayserling, “Une Histoire de la Littérature Juive,” 143

285 (itálico no original, ortografia dos nomes ligeiramente modificada).
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impresso).  Nele não constam os versos do capitão Moisés Cohen Peixoto, 144

Isaac Reynoso, David Antunes ou Joseph Bueno. Todavia, o texto remanescente 

contém poemas de outros dois autores, não mencionados por Barrios, que 

contribuíram para ambos os livros:  Jacob de Pina e Jonas Abravanel. E é da 

pena deste último que saem algumas das palavras mais mordazes contra o 

Santo Ofício:

Forçar la libre conçencia

como si ella fuera esclava,

el enemigo apretava,

con tiranica potencia;

loco error, grave violençia,

Pensar que el fino Diamante,

De vuestro zelo constante,

labraçe rigor, o ruego,

si en llamas de vorax fuego,

con la fé sale triunfante.

Pudo el impio atropellar,

como a Job vuestra inocençia,

Mas Dios no le da liçencia,

para en el Alma tocar,

Puro salio sin llevar,

Macula que fue constante,

Agora que esta delante,

De la prezençia de Dios,

Pedilde vengança vos,

Del idolatra arrogante.

(…)

A vuestra sangre innoçente,

y a la de martires tantos

Que abrasaron siendo sanctos

venge el Dios omnipotente,

Tribunal tan inclemente,

Mesa con tantos [colores?]

Prision de tantos rigores,

Pleitos con descargo çiego,

Rayo de exalante fuego:

Abraze ya sus defensores.  145

Jacob de Pina, por outro lado, preferiu exaltar o amigo Isaac de Castro. 

Pela sua desobediência aos inquisidores e oferecimento voluntário ao sacrifício, 

o mártire merecia ser posto acima até mesmo do patriarca, cuja obediência 

quase o levou a um sacrifício passivo, involuntário:

 The Library Company of Philadelphia, Books & Other Texts, Rare, Sev Dos (b.w.) Log 195.Q.4, 144

ff. 94r-99r. Há um facsimile deste manuscrito em Lipiner, Izaque de Castro, 254-255. Para a 
informação de que o livro foi impresso, ver: Barrios, Triumpho del govierno popular, 44 [506]: “y de 
estos tres mártires [Isaac de Castro Tartas, Abraham Nuñez Bernal e Isaac Rodrigues de 
Almeida] permanecen los aplausos en diferentes poesias impressas.”

 Ibid., ff. 94v-95r.145
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Si al inçendio vorax del fuego ardiente

la vida Ischack obedeçiendo ofreçe

en vos ó nuevo Ischack oy resplandeçe

otra action de valor mas exçelente:

Virtud en Ischack fue, ser obediente,

Pero a vos mas virtud os enrriqueçe,

Que la voluntad solo floreçe,

mas vos del acto voluntariamente,

(…)

Y del çielo a la terra nos dixistes

Que vale mas para subir al çielo

Sacrificar alli que obedeçer.146

A incompletude da cópia que possuímos dos Elogios a Isaac de Castro 

deixa diversas perguntas em aberto. Quem eram os outros autores? Teria Isaac 

Nunes contribuído também? O livro circulou somente em manuscrito ou 

chegou a ser impresso, terminando censurado e queimado pelo Mahamad? Que 

Barrios tenha tido acesso a uma versão integral do Elogios a Isaac de Castro, 

parece-me fora de questão. Mas sua referência ao capitão Peixoto impõe um 

problema de datação.

10. Os remanescentes de Israel

Em junho de 1645, eclodia a rebelião urdida pelos moradores luso-

brasileiros contra a dominação holandesa. A guerra seguiu os mesmos padrões 

sangrentos de quinze anos antes, com ambos os lados quebrando 

sistematicamente acordos diplomáticos e descendo num espiral de execuções.  147

Os excessos chegaram a tal ponto que os líderes dos insurretos escreveram uma 

carta ao Alto Conselho do Recife nas quais reclamavam das atrocidades 

perpetradas pelos soldados protestantes e seus aliados, que incluíam assassinar 

 Ibid., f. 96v.146

 Calado, Valeroso Lucideno, 213-214, 234 and 244.147
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católicos a sangue frio dentro de igrejas, violentar donzelas e profanar imagens 

sacras. Se tais desmandos não fossem coibidos, eles ameaçavam, dariam causa a 

um “rompimento guerreiro.”148

Mas, verdade seja dita, os portugueses tampouco respeitavam os códigos 

da guerra. Rumores circulavam a todo momento de que os judeus de 

Pernambuco, súditos das Províncias Unidas desde 1645, eram executados e 

extraditados para Lisboa, não obstante os acordos diplomáticos lhes garantirem 

imunidade inquisitorial e tratamento apropriado como prisioneiros de 

guerra.  Johan Nieuhof, testemunha ocular do conflito, afirmou que por tais 149

razões “the Jews, more than anyone else, were in a desperate situation and, 

therefore, preferred to die sword in hand than face their fate under the 

Portuguese yoke: the flames.”150

Temendo que uma derrota holandesa trouxesse de volta os velhos 

fantasmas da inquisição, centenas de judeus abandonaram a colônia e 

 NA, OWIC 60, no. inv. 175 (carta de Martim Soares Moreno e André Vidal de Negreiros ao 148

Alto Conselho do Brasil holandês, 8 agosto 1645): “lastimam o coração os inocentes gemidos de 
quarenta portugueses nossos católicos, e naturais mortos a sangue-frio, em uma igreja (…) os 
suspiros das nobres donzelas que violentadas estupraram os gentios, e soldados de Vossas 
Senhorias procedendo a mortes e a descompostas lascivas com outras muitas (…) com tão 
pública crueldade chegando a despedaçar um velho ermitão e um menino na sua mesma igreja, 
contaminando, e profanando os lugares sagrados, ferindo os santos, e com mãos sacrílegas 
despindo a rainha dos Céus a virgem Sagrada nossa Senhora. (…) e pedimos a Vossas Senhorias 
queiram no interim mandar remediar o excesso de seus soldados, sem permitirem que de sua 
parte se dê causa a um rompimento guerreiro.” Ver também: NA, OWIC 60, no. inv. 147 (carta 
de André Vidal de Negreiros ao sargento Diederick van Hoogstraeten, 13 agosto 1645); NA, 
OWIC 60, no. inv. 176 (carta de André Vidal de Negreiros ao Alto Conselho do Brasil holandês, 
19 agosto 1645).

 Ver, por exemplo, o famoso caso dos treze prisioneiros do forte Maurício: Vainfas, Jerusalém 149

Colonial, 221-248; Miriam Bodian, “Baptized or Not? The Inquisitors’ Dilemma in Trials of 
Portuguese Jews from Dutch Brazil, 1645-1647,” in Portuguese Jews, New Christians, and ‘New 
Jews’: A Tribute to Roberto Bachmann, eds. Claude Stuczynski e Bruno Feitler (Leiden: Brill, 2018), 
123-144. Para outros exemplos de violência contra os judeus em 1646 e 1648, ver: Schalkwijk, 
Igreja e Estado, 318-319. Os judeus do Brasil holandês receberam o status de súditos antes dos 
judeus de Amsterdam, a quem o privilégio foi extendido somente em 1657. Ver: Jessica Roitman, 
“Economics, Empire, Eschatology: The Global Context of Jewish Settlement in the Americas, 
1650-70,” Itinerario 40, no. 2 (2016): 298. Para a carta dos Estados Gerais pedindo às autoridades 
holandesas de Pernambuco proteção aos judeus, ver: Herbert Bloom, “A Study of Brazilian 
Jewish History 1623-1654, Based Chiefly upon the Findings of the Late Samuel Oppenheim,” 
Publications of the American Jewish Historical Society 33 (1934): 103-104.

 Apud Wiznitzer, “Jewish Soldiers,” 46.150
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retornaram para Amsterdam. Um deles foi Jacob de Pina, que aportou na 

cidade em meados de 1648, pouco depois de as notícias do trágico martírio de 

Isaac de Castro alcançaram a comunidade judaica.  Como muitos outros 151

judeus, o poeta fugira de Pernambuco às pressas, deixando para trás bens 

avaliados em 8.665 florins.152

Nem todos, porém, tinham a mesma sorte. Num longo relatório datado 

de junho de 1650, o mestre de campo das tropas luso-brasileiras, Francisco 

Barreto de Menezes, dava conta às autoridades portuguesas no reino da 

situação dramática na qual os judeus se encontravam: “O número dos judeus 

como já fica dito é grande, e os que eram muito abundantes de riqueza, estão no 

estado presente pobres, e tão necessitados geralmente depois do levantamento 

desta guerra que a maior parte se houvera ido para Holanda se lhes concederão 

licença e alguns que a tem por muito pobres se não vão em razão de não terem 

com que pagar o frete e fazer matalotagem.”153

Os judeus que não queriam (ou não podiam) deixar Pernambuco foram 

automaticamente alistados no exército da Companhia.  O capitão Moisés 154

Cohen Peixoto e o alferes Jacob Cohen Henriques devem ter desempenhado um 

papel de destaque na liderança dos correligionários, dada a sua experiência 

militar. Mas não há vestígio da atividade deles na documentação. O que 

sabemos é que ambos permaneceram, ao lado do músico Isaac Nunes e do 

rabino Isaac Aboab da Fonseca, até o final do conflito. Como escreveu o alferes 

Cohen Henriques, era melhor queimar vivo desafiando o Santo Ofício (ou, 

 SAA, 334, n. 19, f. 248 (finta de Jacob de Pina, 23 agosto 1648). Paga 4 florins. Outros autores 151

disseram que ele só chegou em 1660 em Amsterdam, o que é falso.
 Segundo um tratado assinado entre as Províncias Unidas e a Coroa portuguesa em 16 agosto 152

1661 (ratificado em 1663 e 1669), esta se comprometia a pagar os bens que diversos judeus 
deixaram na colônia ao deixarem-na às pressas durante a guerra. Consta na lista que Jacob de 
Pina era um destes credores. Ele reclamava 8.665 florins e 17 stuivers. Para a lista, ver: 
Emmanuel, “Seventeenth-Century Brazilian Jewry,” 51-57. Emmanuel, porém, se equivoca ao 
escrever entre colchetes “Jacob de Pina [alias Naar]” (52).

 ANTT, Manuscritos da Livraria, n. 1122, f. 130r-v (relatório do mestre de campo Francisco 153

Barreto de Menezes, 9 junho 1650).
 Wiznitzer, “Jewish Soldiers in Dutch Brazil (1630-1654),” 49.154
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naquele caso, ser abatido pelos católicos portugueses a tiro de mosquete) do que 

morrer “qual simple mariposa.”155

Após a rendição dos holandeses, em janeiro de 1654, Barreto de Menezes 

concedeu três meses de graça para que os derrotados resolvessem suas 

pendências e deixassem o território.  Nas palavras de Aboab, a partida dos 156

judeus foi trágica: “Some naked, others barefoot, left on vessels.” Comparando 

as circunstâncias ao êxodo do Egito, o rabino se aliviava de sair com vida 

daquela “Brazilian furnace” e  poder retornar a Holanda “in order to enjoy de 

paradise of the study of Torah.” “The surviving group,” ele escreveria, “became 

the Shearith Israel [remnant of Israel].”157

Nas estimativas mais otimistas, o capitão Peixoto e o resto do grupo 

aportaram em Amsterdam só em meados de 1654 ou no começo de 1655.  Mas 158

esta data tardia não pode ser a mesma de composição dos Elogios a Isaac de 

Castro por um simples motivo: o famoso poeta Moisés Pinto Delgado, que 

contribuiu para a obra, tinha falecido em 1653.159

Barrios, que possuía o livro impresso em mãos, dificilmente se enganou 

quanto a autoria de Peixoto. O cenário mais provável, portanto, é que o capitão 

tenha enviado a sua contribuição de Pernambuco, através de algum navio 

 Cohen et at., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 138.155

 Vainfas, Jerusalém colonial, 353-354.156

 Citado e traduzido do hebraico ao inglês em: Wiznitzer, “Jewish Soldiers in Dutch Brazil 157

(1630-1654),” 47-48. O texto faz parte da tradução que Aboab fez em 1655 do do tratado Puerta 
del cielo, de seu mestre cabalista Abraham Cohen Herrera.

 SAA, 334, n. 174, ff. 68 (finta de Jacob Cohen Henriques, 23 novembro 1654) e 118-119 (doação 158

aos pobres vindos do Brasil, 9 agosto 1655). Neste último documento constam os nomes de 
Moisés Cohen Peixoto, Isaac Nunes e o rabino Isaac Aboab da Fonseca.

 Cecil Roth, “An Elegy of João Pinto Delgado,” 355-366.159
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escapando da guerra, e que os Elogios a Isaac de Castro tenham sido 

integralmente compostos em 1648.160

Recife, Amsterdam, Hamburgo. O projeto dos Elogios a Isaac de Castro 

mobilizava uma ampla rede de intelectuais da diáspora. Quando as 

comunidades sefarditas souberam dos martírios de Abraham Nuñez Bernal e 

Isaac de Almeida, entre meados de 1655 e o início de 1656, esta mesma rede de 

autores seria re-ativada e expandida para compor um novo Elogios. Os relatos 

que chegavam da Espanha davam conta de um caso atroz.

 Outro cenário possível, mas improvável, é que os Elogios a Isaac de Castro foram compostos 160

em dois tempos: iniciados em 1648, eles só foram retomados e concluídos por volta de 1655 (isto 
é, pouco antes dos Elogios a Abraham Nuñez Bernal e Isaac Rodrigues de Almeida virem à luz, 
em 1656). Se os dois Elogios datassem do mesmo período, como explicar que nenhuma cópia 
impressa dos Elogios a Isaac de Castro sobreviveu, enquanto temos ao menos nove exemplares 
dos Elogios a Abraham Nuñez Bernal? Se supuséssemos que o Mahamad censurou e queimou os 
exemplares dos Elogios a Isaac de Castro, teríamos que supor que fez o mesmo com os Elogios a 
Abraham Nuñez Bernal. O mais provável, portanto, é que os Elogios a Isaac tenham sido 
compostos em 1648, sendo censurados e queimados naquela época. Esta censura talvez ajude a 
explicar porquê a edição dos Elogios a Abraham Nuñez Bernal e Isaac de Almeida foi 
clandestina, como veremos no capítulo 3.
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II

Nem bons católicos, nem bons hereges

Os mártires dos Elogios (1651-1655)



1. La complicidad de Écija

No dia 20 de março de 1651, na sala do Santo Ofício de Córdoba, três 

inquisidores escutavam atentamente ao que um escravo mouro de dezoito anos 

chamado Cazme tinha a dizer sobre seu mestre, o mercador Manuel Nuñez 

Bernal.  Cazme falou longamente de como testemunhara Bernal praticar várias 1

cerimônias judaicas acompanhado de cúmplices em diferentes lugares e 

períodos, identificando aproximadamente dezesseis parentes, parceiros 

comerciais e criados de seu mestre (muitos dos quais vecinos em Écija, uma das 

maiores cidades da Andalusia).  Dois dias depois foi a vez de Juan de Santiago, 2

jurado de Écija, comparecer ao tribunal para endossar a narrativa do escravo. 

Embora menos detalhado, seu testemunho dava maior credibilidade à acusação 

em função da “calidad” do denunciante, que era católico.3

Anos mais tarde, viria à tona que por trás daquela denúncia havia um 

acerto de contas. Em agosto de 1650, Bernal e seus parentes tinham tido uma 

briga com Santiago envolvendo algumas mercadorias. Francisco Rodrigues de 

Almeida, compadre de Bernal, então ameaçou o jurado dizendo que colocaria 

“barriles de pólvora en su casa para volarle,” acrescentando “quemaremos a 

este perro morisco.”  A intimidação não limitou-se a palavras, pois Diego 4

Alvarez, caixeiro de Bernal, agrediu Santiago na rua com um porrete de 

madeira (“de haberle dado 3 palos”).5

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à 1

Suprema, 28 março 1651). Este documento, fundamental, resume os ocorridos entre 19 e 28 
março. Cazme tinha sido levado ao tribunal pelo familiar do Santo Ofício e vecino de Écija, 
Diego Diaz Bustamante y Aguayo, que conta aos inquisidores “había oído decir de pocos días a 
esta parte” da boca do escravo que seu amo e os parentes dele eram todos judaizantes.
 Ibid. “declaró contra catorze o diez y seis personas vecinos de Écija y de otras partes 2

individuando muchas ceremonias que les vio hacer de dicha observancia en diferentes tiempos 
y lugares.” A audiência de Cazme continuaria no dia 21 de março, conforme os inquisidores 
atestam na carta.
 Ibid.3

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2424, caja 2, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à 4

Suprema, 16 setembro 1661). O documento contém no verso e nos fólios seguintes trechos da 
prova e descargo de Juan de Santiago.
 Ibid.5
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Humilhado, o jurado de Écija tramou a vingança. Das cartas 

inquisitoriais consta que Santiago aliciou o escravo Cazme para saber “que 

hacían en su casa el dicho Manuel Nuñez [Bernal] y su familia,” dando-lhe 

“quartos, vino y otros regalos.”  Ou seja, o jurado arquitetou as denúncias em 6

março de 1651 como forma de retaliação (o que não quer dizer que o seu 

conteúdo fosse falso).

Como se a gravidade das acusações não bastasse, a matéria requeria 

urgência. Os inquisidores de Córdoba receberam aviso que “dos portugueses 

delatados se habían ausentado de la dicha ciudad de Écija en los 19 o 20 de 

dicho mes so color de negocios suyos y que otros también delatados tenían 

dispuestas sus casas para desaparecerse.”  Os inquisidores imediatamente 7

despacharam o alguacil mayor, um receptor e um notario de secuestros com ordens 

para que no dia seguinte “parasen a Écija y entrasen de noche y con recato y 

secreto hiciesen las prisiones.”8

De fato, Bernal possuía um informante dentro da inquisição que o 

avisara das ordens de prisão expedidas contra ele e sua família. Ainda na noite 

do dia 20 de março, Bernal teve tempo de retirar algumas pertences e jóias da 

 AHN, Inquisición de Granada, legajo 2635, n. 42, f. n.n. (carta dos inquisidores de Granada à 6

Suprema, 30 junho 1654). Os inquisidores de Córdoba tinham solicitado que se examinasse 
Fernando Vaz de Silva, vecino de Antequera, para as defesas de Manuel Nuñez Bernal. No 
mesmo grupo de fólios há parte deste interrogatório, no qual Silva dizia que Cazme visitava 
Juan de Santiago “llevandoles invenciones [sobre Manuel Nuñez Bernal e seu parentes] para 
sacarles el dinero y los regalos.”
 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à 7

Suprema, 28 março 1651).
 Ibid. Para algumas orientações gerais da inquisição espanhola sobre como os oficiais deveriam 8

efetuar as prisões, ver o livro da autoria do inquisidor geral: Fernando de Valdez, Copilacion de 
las instrucciones del Oficio de la Sancta Inquisicion, hechas en Toledo, año de mil y quinientos y sesenta y 
uno, in Instruciones del Santo Oficio de la Inquisicion, sumariamente, antiguas, y nuevas. Puestas por 
Abecedario por Gaspar Isidro de Arguello Oficial del Consejo (Madrid: Imprenta Real, 1627), 28 (§7). 
Para as atribuições dos oficiais do Santo Ofício, ver em geral: Historia de la Inquisición en España y 
América, vol. 2, Las estructuras del Santo Oficio, eds. Bartolomé Escandell Bonet e Joaquín Pérez 
Villanueva (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2000).
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casa, quitando certos créditos.  Mas ele e alguns membros da família decidiram 9

não escapar, talvez tentando ganhar tempo para que outros pudessem deixar o 

reino ou simplesmente porque não tinham tido tempo hábil de planejar uma 

rota fuga. Em todo caso, Bernal e seus parentes já aguardavam os oficiais da 

inquisição quando eles irromperam bruscamente em sua casa no dia seguinte.

O número de prisões não foi nada desprezível. Além de Manuel Nuñez 

Bernal, os oficiais capturaram sua mulher (Leonor Baez, 28 anos), sua mãe 

(Guiomar Nuñez, 66 anos) e sua irmã mais nova (Clara Nuñez, 23 anos), e sua 

prima Beatriz Nuñez d’Ávila (34 anos).  Também foram presos outras pessoas 10

ligadas ao clã como Jorge Mendez de Castro (60 anos), Elena Mendez (48 anos) 

e dois de seus filhos, Pedro e Maria (13 e 11 anos de idade). Entre 26 de março e 

1 de abril, todos ingressaram nos temíveis cárceres secretos da inquisição de 

Córdoba, com exceção dos dois menores de idade, que ficaram na casa do 

familiar responsável por executar as prisões, onde seriam submetidos a 

trabalhos domésticos forçados.11

Todavia, o quantidade suspeitos encarcerados estava longe de satisfazer 

as expectativas dos inquisidores. Eis uma lista daqueles que conseguiram fugir 

e dos que viajavam ou eram vecinos em lugares sujeitos a outros tribunais:

 AHN, Inquisición de Córdoba, libro 604, ff. 76r-78r (carta da Suprema aos inquisidores de 9

Córdoba, 16 setembro 1653): “Pedro Barrassa de Vargas comisario de esse Santo Oficio en la 
ciudad de Écija (…) se fue a la casa de su compadre Manuel Nuñez Bernal y le revelo el secreto 
y le quitó algunos doblones y puso sus joyas fuera de casa.” A Suprema se baseava nas 
informações do familiar Fernando Tamaris, um dos responsáveis por efetuar a prisão de Bernal e 
seus parentes. Ver: AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2419, f. n.n. (carta de Fernando Tamaris à 
Suprema, 10 setembro 1653).

 Para o parentesco entre Beatriz de Ávila e Manuel Nuñez Bernal, ver: AHN, Inquisición de 10

Córdoba, legajo 2418, caja 1, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 5 setembro 
1652).

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 2, f. n.n. (relación de causas, 30 março 1651). Ver 11

também: Ibid., caja 1, f. n.n. (relación de causas, 25 maio 1651). Para Pedro e Maria sendo detidos 
na casa do familiar Fernando Tamaris, responsável por prender o grupo em Écija. Ver: AHN, 
Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba a Suprema, 5 
setembro 1652). Ver sobretudo: AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2420, ff. n.n. (cartas de 
Fernando Tamaris à Suprema, 20 e 22 maio, 6 abril, 23 e 30 junho 1654). Aqui, as datas referem-
se ao dia que a Suprema recebeu as cartas, uma vez que elas não estão datadas. Ver também: 
Ibid., f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 10 junho 1654).
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Foragidos:

1) Antonio Lopez Bernal (29 anos, irmão de Manuel Nuñez Bernal);

2) Francisco Nuñez Pantoja (marido de Clara Nuñez e cunhado de 

Manuel Nuñez Bernal);

3) Francisco (menor de idade, criado de Manuel Nuñez Bernal)

4) Luís Baez (sogro de Manuel Nuñez Bernal)

5) Francisco Rodrigues de Almeida (60 anos, primo de Manuel Nuñez 

Bernal e marido de Elena Mendez)

6) Blanca Rodrigues de Almeida (28 anos, filha de Francisco Rodrigues 

de Almeida e Elena Mendez)

Vecinos e viajantes:

7) Pedro Bernal (29 anos, irmão de Manuel Nuñez Bernal) - Granada;

8) Diego Alvarez (caixeiro de Manuel Nuñez Bernal) - Granada;

9) Duarte Rodrigues de Almeida (18 anos, filho de Francisco Rodrigues 

de Almeida) - Valladolid;

10) Marcos Rodrigues de Almeida (15 anos, filho de Francisco Rodrigues 

de Almeida) - Valladolid.

Nos dias que se seguem, assistimos a uma verdadeira blitz inquisitorial 

para vigiar as rotas pelas quais os acusados podiam tentar escapar. Os tribunais 

de Valencia, Sevilla, Granada, Murcia e Valladolid receberam as descrições 

físicas (señas) de todos os indivíduos listados acima, e familiares do Santo Ofício 

promoveram incursões nos portos de Cádiz, San Lúcar, Málaga e Alicante.  12

 Para todos os locais onde os inquisidores expediram mandados de busca e apreensão citados 12

no parágrafo, ver: AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1, f. n.n. (carta dos inquisidores 
de Córdoba à Suprema, 28 março 1651); Ibid., caja 2, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à 
Suprema, 13 abril 1651). Ver também: AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 2, f. n.n. 
(relación de causas, 30 março 1651). Neste último documento, os inquisidores anotavam à 
margem do nome de Bernal: “tiene complicidad numerosa y de ella están presos algunos, y por 
los que se han ausentado se han despachado mandamientos de prisión a diferentes partes, y con 
mas cuidado a los puertos de mar adonde se tubo noticia se iban a embarcarse.”
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Comissários varreram as cidades andaluzas de Jaén, Alcalá la Real, Lucena e 

Antequera, procurando mais ao norte, em Segovia e Medina de Rioseco, 

farejando os fugitivos nas estradas do comércio têxtil espanhol, no qual alguns 

deles estavam envolvidos. Uma pista ou boato levava oficiais do Santo Ofício às 

minúsculas vilas de Moron, Maillo, Cobos, Archidona, Chiclana, Rambla e 

Carpio. Em questão de dias, a inquisição tinha ligado o alerta em todo o reino.

As incursões produziram resultados quase imediatos. Em 3 de abril, 

Antonio Lopez Bernal e Francisco Rodrigues de Almeida deram entrada nos 

cárceres secretos do tribunal de Córdoba.  Eram eles os dois portugueses que 13

tinham dissimulado uma viagem comercial um ou dois dias antes das prisões 

em Écija para escaparem do reino. Antonio tinha partido da cidade com uma 

carga de lã com a desculpa de ir fazer alguns sombreros em Cádiz, de onde 

tomaria um barco para Gênova.  Francisco também tentava sair pelo mesmo 14

porto, mas não sabemos com qual destino.  Ambos acabariam interceptados 15

antes que abandonar a Espanha.16

No dia seguinte (4 de abril), foi a vez de Blanca Rodrigues de Almeida 

dar entrada  nos cárceres secretos da inquisição de Córdoba depois de uma fuga 

dramática.  Eram dez horas da noite quando os oficiais do tribunal a 17

localizaram em Écija e lhe deram voz de prisão. Mas Blanca escapou pelo 

telhado saltando de uma casa à outra até que caiu num vão e quebrou a perna 

(“yendo… de una casa en otra al pasar por un terrado cayó al suelo y se 

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1 (relación de causas, 25 maio 1651).13

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2423, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 14

4 dezembro 1659). Nos fólios em anexo da carta há parte da “audiencia de hacienda” de Manuel 
Nuñez Bernal em 29 março 1651, de onde tiro a informação.

 Ibid.15

 O familiar do Santo Ofício e vecino de Écija, Diego Villalba, tinha sido despachado rumo a 16

Cádiz e San Lúcar para prender Antonio e Francisco por conhecê-los bem. Mas não fica claro 
onde os dois homens foram encontrados. Ver: AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 2, f. 
n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 13 abril 1651).

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1, f. n.n. (relación de causas, 25 maio 1651). Tudo 17

leva a crer que ela estivesse acompanhando o pai na tentativa de deixar a Espanha. 
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destroncó el muslo derecho por la ingle”).  Seu desespero, como veremos, era 18

mais do que justificado: Blanca já havia sido condenada como judaizante em 

1639 e sabia que se fosse presa novamente pelo tribunal não sairia dali com 

vida, pois a julgariam na condição de relapsa. Ela tinha razão.

Enquanto isso, o tribunal de Valladolid cumpria os mandados de prisão 

contra Duarte e Marco Rodrigues de Almeida (irmãos mais novos de Blanca e 

filhos de Francisco). Seguindo os costumes da época, o pai os enviara numa 

viagem pelo norte da Espanha para adquirirem experiência nos negócios da 

família, especializada na venda de panos (“jerguillas, estameñas e tafetanes”).  19

O mais novo, Marcos, tinha somente 15 anos, e provavelmente empreendia sua 

primeira aventura longe de casa.  Os meninos foram pegos completamente 20

desprevenidos pela inquisição de Valladolid, que os localizou e prendeu na 

cidade em 5 de abril.  Cinco dias depois (10 abril), Pedro Bernal dava entrada 21

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 2, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à 18

Suprema, 9 agosto 1651). Nesta carta eles afirmam que Branca na verdade foi presa no dia 3 de 
abril e não 4 de abril, como indica a relación de causas. A discrepância talvez se deva porque ela 
só chegaria em Córdoba depois. Para a primeira carta dos inquisidores mencionando o acidente 
de Blanca, ver: AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 2, f. n.n. (carta dos inquisidores de 
Córdoba à Suprema, 13 abril 1651): “se ejecutó [a prisão de Blanca] aunque pretendió huirse y 
por conseguirlo se quebro una pierna.”

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1, ff. n.n. (cartas de Duarte Rodrigues de 19

Almeida ao pai Francisco Rodrigues de Almeida, 17 e 27 março 1651). Estes dois documentos, 
nos quais Duarte dava conta dos negócios ao pai, foram enviados de Segovia e Carpio, e 
acabaram interceptados pelo tribunal de Córdoba. Ver também: Ibid. (cópia da carta dos 
inquisidores de Valladolid a Suprema, 5 abril 1651; carta dos inquisidores de Córdoba para a 
Suprema, 20 abril 1651). Quanto à prática dos mercadores enviando seus filhos neste tipo de 
viagem em idade ainda bastante precoce, ver: Bernardo López Belinchón, Honra, libertad y 
hacienda: Hombres de negocios y judíos sefardíes (Madrid: Universidad de Alcalá, 2001), 37 e 43. 
Estes jovens aprendizes eram chamados de “mercaderes de ferias,” porque pulavam de feira em 
feira para ganharem experiência e só então assumiam maiores responsabilidades nos negócios 
da família, dirigindo a loja física. Para outro exemplo, ver: Julio Caro Baroja, Los Judíos en la 
España Moderna y Contemporánea, vol. 2 (Madrid: Istmo, 2005 [1986]), 92.

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3225, f. n.n. (relación de causas, 20 março 1652). Esta é a 20

primeira vez em que a idade de Marcos e Duarte são informadas, quando já contavam 
respectivamente com 16 e 19 anos de idade.

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1, f. n.n. (cópia da carta dos inquisidores 21

Valladolid à Suprema, 5 abril 1651). Nela, os inquisidores informam que Duarte parece “no ha 
tenido noticia de la fuga de Francisco Rodrigues su padre, pues entiende que al presente está en 
la dicha ciudad de Écija.” 
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nos cárceres secretos da inquisição de Granada depois de ser detido em Málaga, 

onde era vecino.22

Apesar de todo o esforço, os tribunais não conseguiram achar o restante 

do grupo. A inquisição de Córdoba receberia informações de que Luís Baez, 

sogro de Manuel Nuñez Bernal, atingira o porto de Cádiz e dali “se embarco 

para Holanda con toda su família.”  Há indícios de que ele talvez levasse 23

consigo alguns de seus netos, filhos de Manuel e Leonor.24

Os interrogatórios que se seguiram nos próximos meses desencadeariam 

um espiral de denúncias, multiplicando o número de suspeitos judaizantes. 

Dada as proporções tomadas, os inquisidores passaram a se referir ao caso em 

sua correspondência como “la complicidad de Écija.” 

Infelizmente, pouquíssimos processos da inquisição espanhola se 

conservaram até os dias de hoje, e nenhum deles referente ao nosso caso. Uma 

perda inestimável, pois tais documentos, pela riqueza de detalhes, são 

insubstituíveis. Contudo, centenas e mais centenas de cartas trocadas entre os 

tribunais locais e a Suprema em Madrid sobre a “complicidad de Écija” 

sobreviveram. Como num quebra-cabeça, ao encaixarmos cada pequena peça 

na sucessiva, teremos uma imagem final que nos permite reconstruir boa parte 

da história, remediando tanto quanto possível a perda dos processos. Por vezes 

tais cartas contêm, como veremos, fragmentos dos interrogatórios.

 AHN, Inquisición de Granada, legajo 2633, nº 92, f. n.n. (relación de causas, 9 maio 1651). Os 22

inquisidores de Córdoba, que tinham expedido o mandado de prisão, solicitaram que Pedro 
Bernal fosse transferido para lá. Mas o tribunal de Granada se recusou a cumprir o pedido 
alegando que, por ser vecino de Málaga, Pedro deveria ser julgado por eles. Ver: AHN, 
Inquisición Granada, legajo 2633, nº 88, f. n.n. (carta do tribunal a Suprema de Madrid, 17 abril 
1651). A prisão de Pedro Bernal tinha sido efetivada por Diego Diaz Bustamante y Aguayo (o 
mesmo familiar que levara o moro Cazme ao tribunal), despachado pelos inquisidores de 
Córdoba a Málaga com aquela missão específica. Ver: AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, 
caja 2, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 13 abril 1651).

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1, f. n.n. (relación de causas, 25 maio 1651). Para a 23

rota de fuga de Luís Baez, ver: AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 2, f. n.n. (carta dos 
inquisidores de Córdoba à Suprema, 13 abril 1651). Parece que Baez passou por Archidona (um 
pequeno povoado perto de Málaga), depois tiveram notícia de que estaria em Cádiz ou Sevilha 
e pedem que o busquem também em San Lúcar e Chiclana, “donde tiene su casa.”

 Ver capítulo 3.24
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Antes de avançarmos para os episódios sombrios que se desenrolariam 

após a prisão dos membros da “complicidad de Écija,” cabe darmos um passo 

atrás e falarmos de sua vida como cripto-judeus.

2. Cripto-judaísmo em Écija

Em 1639, os Rodrigues de Almeida cairiam pela primeira vez nas teias da 

inquisição.  Naquela época a família ainda morava em Montilla, cidade natal 25

do famoso poeta da diáspora sefardita, Miguel de Barrios (Daniel Levi de 

Barrios), com quem de fato tinham parentesco.  Depois de receber denúncias 26

contra os membros do clã, acusados de judaizantes, a inquisição de Córdoba 

mandou prender Francisco Rodrigues de Almeida, sua mulher Elena Mendez e 

uma filha do casal, Blanca Rodrigues de Almeida, além de Ines Rodrigues e 

Catalina Mendez (respectivamente mãe e irmã de Elena). 

O teor da denúncia era muito vago, dizendo apenas que na casa de 

Francisco “se juntaban ciertas mujeres portuguesas con su mujer e hijas, los 

sábados con vestidos mejorados y estaban a una ventana sin trabajar (…) y que 

en su casa no se comía tocino.”  As mulheres bem que tentaram subornar o 27

oficial responsável por detê-las, enquanto Francisco tentou fugir. Mas todos 

acabaram encarcerados. Ines seria submetida a duas seções de tortura aos 

sesenta anos de idade, das quais uma “hasta desnudarla y ponerla en el 

potro.”  Já Elena, Catalina e Blanca confessariam suas culpas antes de iniciados 28

os tormentos. Todas as quatro acabaram reconciliadas no início de 1640 (os 

inquisidores suspenderam o processo contra Francisco). Ou seja, não era 

 Rafael Gracia Boix, Autos de fé y causas de la inquisición de Córdoba (Córdoba: Diputación 25

Provincial, 1982), 407-409 e 414. Ver também: AHN, Inquisición de Córdoba, libro 603, ff. 153v, 
171v, 182r, 185r, 187v, 190r, 358v.

 Ver capítulo 4.26

 Boix, Autos de fé, 414.27

 Ibid., 407. Segundo os inquisidores de Córdoba, constava que Ines já tinha sido processada 28

pelo mesmo crime no tribunal de Coimbra. O potro era um instrumento de tortura no qual se 
atava o indivíduo com cordas e, ao apertá-las, pressionava-lhe a carne. Sobre a prática da 
tortura na Espanha do período moderno, ver: Francisco Tomás y Valiente, La Tortura en España: 
Estudios Históricos (Barcelona: Ariel, 1973).
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somente Blanca que o tribunal julgaria na condição de relapsa em 1651, como 

também sua mãe, Elena Mendez.

Mas quanto os membros da “complicidad de Écija” conheciam da lei de 

Moisés?  E por qual meio? A documentação mostra fartamente que a 29

transmissão do judaísmo no grupo não era de natureza oral, mas sim textual. 

Manuel Nuñez Bernal, por exemplo, tinha um livro “escrito de mano en 

quartella de las cosas de la ley de Moisés, por el qual decía y rezava muchas 

oraciones que estaban señaladas y divididas para diversos días.”  Segundo as 30

informações, Pedro Bernal fizera duas cópias manuscritas de um livro impresso 

que um judeu de Livorno trouxera quando de passagem por Málaga e Écija, 

enviando uma delas a seu irmão Manuel Nuñez Bernal.  O manuscrito de 31

Bernal, por sua vez, foi copiado por Gaspar d’Ávila (filho de sua prima Beatriz) 

e também por Duarte Rodrigues de Almeida.  32

 Os estudos sobre os cripto-judeus de Écija são escassíssimos. Ver em geral: Marcos Rafael 29

Cañas Pelayo, “Cristianos nuevos portugueses en Écija: Integración y dificultades (finales siglo 
XVI - comienzos siglo XVII),” Historia, Instituciones, Documentos 43 (2016): 71-98; María Palacios 
Alcalde, “La Inquisición en Écija,” Revista de la Facultad de Geografía e Historia 4 (1989): 451-465.

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3329, caja 2, f. 48r-v (méritos de causa de Duarte 30

Rodrigues de Almeida). Todos os fólios indicados dizem respeito à numeração interna do 
documento, pois há outras cartas na caixa sem numeração.

 AHN, Inquisición, libro 1.117, f. 5v (extrato da audiência de Maria González na inquisição de 31

Córdoba, 10 dezembro 1653): “Duarte Gomez vecino de Málaga suegro del dicho Diego d’Ávila 
[filho de Beatriz Nuñez  d’Ávila] y que era quien tenía el libro de las rezas de la ley de Moisés y 
que lo habían traído de fuera de España y que le parece que también dijeron que era de letra de 
molde y que Pedro Bernal había copiado el dicho libro y que una copia de el había enviado al 
dicho Manuel Nuñez Bernal su hermano.” Ver também: AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 
3329, caja 2, f. 46r (méritos de causa de Duarte Rodrigues de Almeida): “le habían trasladado de 
uno que había venido de esas partes, entendiéndole este por de Italia.” Para o fato de que o 
judeu vinha de Livorno, ver f. 6v: “en el quarto alto de Manuel Nuñez [Bernal] con un hombre 
portugués que había venido de Livorno judío.” Ver também: AHN, Inquisición de Córdoba, libro 
604, f. 78r (carta da Suprema para a inquisição de Córdoba, 23 setembro 1653).

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3329, caja 2, f. 49r: “Diego Alvarez le dijo que Gaspar 32

d’Avila había trasladado el libro de la reza de la ley de Moisés que tenía dicho Manuel Nuñez 
[Bernal] por donde se hacía la reza a que todos concurrían.” Para as múltiplas cópias, ver f. 39v: 
“el libro que tenía cierta persona de las rezas de la ley de Moisés de que se han sacado en Écija 
copias, lo había hecho en Málaga cierta persona [Pedro Bernal] y que en el hay señaladas rezas 
para cada día de la semana y que las copias que se han sacado del son una que sacó una 
persona que nombra [Manuel Nuñez Bernal], y otra este reo [Duarte Rodrigues de Almeida], y 
otra que sacó otra persona [Gaspar d’Ávila].”
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Este não era o único texto ao qual o grupo tinha acesso. Bernal possuía 

ainda “la biblia en romance y los salmos.”  Além disso, os inquisidores de 33

Córdoba receberiam a informação que Jorge Mendez de Castro “tenía los libros 

de la ley para leer a los demás judaizantes,” mas que um dia antes da prisão 

“los ocultó y dicen los enterró.”  Espantado com o conhecimento de Jorge 34

Mendez de Castro, um dos inquisidores chegaria a escrever que ele “es de los 

reos mas entendidos y ladinos que han entrado en el Santo Oficio y de la 

sagrada escritura sabe mucho y todo [lo?] del testamento viejo y 

interpretaciones de la ley de Moisés y de los 613 preceptos lo tiene en la unha y 

de sus mismos apuntamientos para sus defensas se conoce que es maestro y 

rabino de la ley.”35

Visto que Jorge Mendez de Castro era pai do famoso impressor Joseph 

Athias, que se notabilizaria pela sua edição da Biblia Hebraica Accuratissima 

(1666-1667), é muito provável que ele tivesse vivido por algum tempo em 

Amsterdam e lesse hebraico.  Ou seja, o grupo tinha uma educação judaica 36

nada desprezível.

Não por acaso, Jorge Mendez de Castro e Gaspar d’Ávila estavam entre 

aqueles que, durante as reuniões na casa de Manuel Nuñez Bernal para a 

 Ibid., f. 6r.33

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2420, f. n.n. (carta do inquisidor de Córdoba à Suprema, 18 34

novembro 1654): “tenía los libros de la ley para leer a los demás judaizantes pero el tiempo de 
su prisión los oculto y dicen los enterró, porque hay indicios ciertos que estos reos de Écija 
tuvieron aviso cierto de sus prisiones el día antes de ejecutarlas.”

 Ibid. A expressão “tiene en la unha” significava que sabia de cor.35

 Para Jorge Mendez de Castro (Abraham Athias) como pai de Joseph Athias, ver: Meyer 36

Kayserling, Sephardim: Romanische Poesien der Juden in Spanien (Leipzig: Hermann Mendelssohn, 
1859), 263. Id., Biblioteca Española-Portugueza-Judaica: Dictionnaire Bibliographique des auteurs juifs, 
de leurs ouvrages espagnols et portugais et des oeuvres sur et contre les juifs et le judaïsme (Strasbourg: 
Charles Trubner, 1890), 14. Cecil Roth já havia especulado que o Jorge Mendez de Castro que 
saiu no auto de fé de 3 maio 1655 e o mártire Jorge Mendez de Castro (Abraham Athias) que 
saiu no auto de fé de 26 junho 1665, ambos em Córdoba, se tratassem da mesma pessoa. Ver: 
Cecil Roth, “Abraham Nuñez Bernal et autres martyrs contemporains de l’Inquisition,” Revue 
des Études Juives 100bis, no. 199-200 (1936), 45-46. Para a evidência de que de fato fossem uma só 
pessoa, ver o epílogo desta tese. Sobre a bíblia estampada por Joseph Athias, ver: Theodor 
Dunkelgrün, “Never Printed Like this Before:” Johannes Leusden, Joseph Athis, and the Hebrew Bible 
(1659-1667) (Amsterdam: Menasseh ben Israel Instituut, 2014).

80



celebração do Sabbath, geralmente explicavam aos demais o significado de 

algumas passagens das orações que rezavam.  Alguns dos membros falavam 37

que o próprio Bernal “leía bien y dava mucho sentido a las palabras.”  Temos 38

uma descrição de como transcorriam estes encontros que vale a pena citar:

se juntaban en una sala alta encima de la tienda adonde estando todos en pie 

arrimados a la pared, cubiertas las cabezas con las caras hacia el oriente con las 

manos estendidas y las palmas hacia arriba estaban oyendo lo que rezava Manuel 

Nuñez [Bernal] (…) que la una [oração] empezaba ‘Shema Israel,’ (…) que quando se 

decían ponían las manos sobre los ojos y lo demás de la oración era en romance y las 

demás oraciones también estaban en romance y así mismo leía muchos salmos en 

romance (…) y habiendo rezado un poco de aquella manera en pie, se sentaban todos 

los susodichos y el dicho Manuel Nuñez Bernal proseguía la reza y todos atendían a 

ella y algunos días durava la dicha reza y en particular los sábados ora y media, y en 

otros dias se era por la mañana una ora, y se era por la tarde, poco.39

Como veremos nos próximos capítulos, os salmos eram um texto 

fundamental para os judeus e cripto-judeus da diáspora, que atualizavam seu 

sentido para o contexto da perseguição inquisitorial. Há mesmo um relato 

minucioso (e belíssimo) das palavras compreendidas numa das orações feitas 

por aquele grupo em Écija, que um interrogado havia internalizado ao ponto de 

conseguir recitá-la longamente de memória:

Ó Poderoso Adonay, mi amparo y mi consuelo Padre de todo Israel, Criador del 

universo a pedir misericordia a Vuestro tribunal vengo porque es donde siempre se 

halla misericordia y remedio (…) lávame de mis pecados, desnuda-me de mis yerros 

como a Manases hiciste estando cautivo y preso y a David perdonaste viendo el 

arrepentimiento y a Daniel le libraste de los leones soberbios y a Jonas le libraste del 

vientre de la ballena estando cautivo y muerto, el saber que a Salomon para que 

 Ibid., f. 46r-v: “en las dichas rezas solían algunos de los que concurrían a ellas y en particular 37

Jorge Mendez de Castro, Gaspar d’Avila y Luís Gomez Silveira explicar lo que querían decir 
algunas palabras de dichas oraciones que en dicha reza se rezaban.”

 Ibid., f. 49v.38

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3329, caja 2, ff. 45v-46r.39
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explicarme sepa, la paciencia que a Abraham, líbrame como a Joseph, de sus 

hermanos venteros, del peligro de su ama, donde fue el postrero riesgo, del horno de 

Babilonia libraste los tres mancebos que por ellos tu ley guardaban que fue escrita 

con tus manos y tus divinos dedos, libra-me de fuego y llama como libraste los tres 

niños que de orden de Nabuco se echaron en el fuego vivo, viendo como a Faraón al 

Pueblo Dios de Israel le persigue y le maltrata les tenia puesto el sitio para cercenarle 

el cevello y pasar por sus gargantas su cuchillo todos por ti lo quedaron sepultados 

siendo vivos llamo el Señor a Moisés que por su caudillo lo nombra los saque luego 

de Egipto que a su servicio importa abriste el mar bermejo, pasaron los doze tribus y 

a vista de sus ojos ahogaste a los Egipcios, no eres tu el Dios de Israel amparo y 

consuelo mio no eres tu el que sustentaste aqueste pueblo querido tantos años en 

desierto dándoles el sustento a su pedir y apetito en la ciudad de Betulia viéndose el 

Pueblo afligido a una pobre mujer, diste valor y brio para cercenar el cuello y por su 

cuello el cuchillo, la victoria que les diste al Capitan escogido que por ser tan notorio 

no le [?] otro apellido, los aumentos que a Jacob le diste a sus descendientes pido 

Señor me vengan para mis hijos y nietos y la morte que a Moisés y junto aquel mismo 

puesto, la palabra Señor diste a David en el desierto que a todos nos juntarias, 

contento nos darás siempre. Ea Señor, venga! ya este plazo y este tiempo démoste tu 

nombre a vozes por Señor del universo.40

À primeira vista, salta aos olhos o tom de lamento da oração, com 

expressões de profundo sofrimento pelo exílio. Mas o que de fato chama mais 

atenção são as alusões aos mártires da tradição judaica, como os três oficiais 

atirados ao fogo por Nabucodonosor  depois de se recusarem a adorar uma 

estátua de ouro, e também Daniel jogado aos leões por Dario após negar-se a 

venerá-lo.  Os integrantes da “complicidad de Écija,” portanto, conheciam bem 41

tais histórias, cujos particulares deviam ser esclarecidos por Manuel Nuñez 

Bernal ou Jorge Mendez de Castro ao restante do grupo.

Pouco a pouco, os mais velhos iam ensinando a lei de Moisés às crianças, 

geralmente quando atingiam a idade de treze a quatorze anos. Primeiro, eles 

introduziam-nas na arte da dissimulação, com práticas e testes. Um destes 

 Ibid., ff. 39v-41r. Não consegui identificar o livro do qual tiraram a oração, mas desconfio que 40

seja de uma das obras estampadas por Menasseh ben Israel em Amsterdam.
 Daniel 3 e 6.41
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episódios ocorreu em 1645-1646, quando os Rodrigues de Almeida saíram de 

Antequera para visitar a mãe de Manuel Nuñez Bernal em Chiclana.  Enquanto 42

a criada arrumava a mesa da sala para o jantar, Guiomar Nuñez perguntou a 

Duarte Rodrigues de Almeida: “que os parece sobrino el tocino?” e o menino 

respondeu que “bueno estava.” Mas quando os dois ficaram sozinhos, Guiomar 

repetiu a pergunta; dessa vez, o garoto falou que “aquello no era sino cecina, y 

que lo havia disimulado por la criada que estava presente.” Guiomar então 

chamou o filho Antonio Lopez Bernal e lhe disse: “Antonio, nuestro sobrino 

bien sabe, he hoo!” E Antonio, com orgulho: “ese es muchacho.”

Só depois de passar nestas provas que Duarte aprendeu a rezar a shema e 

a amidah com sua avó, Ines Rodrigues, numa viagem que a família fez a Medina 

del Campo em 1646-1647.  Quando os Rodrigues de Almeida finalmente se 43

mudaram para Écija, em 1650, Elena Mendez reforçou aos quatro filhos já 

crescidos (Blanca, Duarte e Marcos) que “la ley de Moisés era la buena y otra 

ninguna, no, para salvarse, y que sus pasados la habían guardado, y que la de 

nuestro Señor Jesús Christo no era la verdadera y buena para salvarse.”  Em 44

seguida, explicou-lhes algumas regras dietéticas do judaísmo, datas festivas, 

jejuns e outras cerimônias. De fato, as evidências mostram que as mulheres do 

grupo tinham tanto acesso aos livros quanto os homens.45

Mas o proselitismo do grupo não se restringia ao círculo familiar. Antes, 

alargava-se para criados e por vezes até outros conhecidos. Quando a mãe de 

Bernal transferiu-se para Écija, por volta de 1648, Elena Mendez disse ao seu 

filho Duarte que “Guiomar [Nuñez] era muy buena y santa mujer que en todo 

el día dejaba el rosario de la mano y que había enseñado muchas criadas la ley 

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3329, caja 2, f. 48r-v (méritos de causa de Duarte 42

Rodrigues de Almeida).
 Ibid., ff. 4v-5r. Somente a primeira frase vinha em hebraico, e o resto seguia em espanhol.43

 Ibid., f. 3r. Na ocasião, também estava presente a irmã de Elena Mendez, Catalina Mendez.44

 Ibid., f. 49v: “Antonio Lopez hermano de dicho Manuel Nuñez [Bernal] (…) había llevado el 45

dicho libro [da lei de Moisés] y habían rezado él y ella [Elena Mendez] y las demás mujeres de 
la misma manera.”
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de Moisés y casado-las, y que en ello se ganaba mucho con Dios.”  O próprio 46

Manuel Nuñez Bernal tinha reduzido um mouro ao judaísmo na cidade.  47

Por trás daquele insólito proselitismo judaico havia uma expectativa 

messiânica, como fica evidente através de outro episódio. Chegando a Écija, o 

misterioso judeu português vindo de Livorno tentou, junto a Bernal, persuadir 

uma pessoa a se converter ao judaísmo argumentando que “como había de ser 

el messias prometido Cristo si había prometido venir triunfando una vez y otra 

mansueto, y que pues no había venido triunfando no era el messias prometido, 

y que si el messias estava prometido al Pueblo di Israel como había dicho Cristo 

que no había venido por el Pueblo di Israel sino por la gentilidad, y otras 

razones con que persuadían no era el verdadero messias Cristo.”48

Claro, nem sempre as coisas saíam como planejado. Certa vez Guiomar 

Nuñez tinha ensinado o judaísmo a uma das criadas, que depois ameaçara 

delatar a família. Para preservar os parentes, Bernal mandou que um primo 

matasse a moça, como de fato fez.  O mouro Cazme provavelmente teria tido o 49

mesmo fim se Bernal desconfiasse que ele os denunciava.

Podemos dizer que a época na qual os membros da “complicidad de 

Écija” viveram e praticaram o judaísmo com maior liberdade foi 

paradoxalmente poucos meses antes das prisões, durante a peste que assolou a 

 Ibid., f. 48v. Na ocasião, Guiomar se transferiu com a filha, Clara Nuñez, irmã de Bernal.46

 Ibid., f. 47v: “Manuel Nuñez [Bernal] había enseñado y reduzido a dicho Juan de Chaves a la 47

ley de Moisés (…) un tio de dicho Chaves llamado Juan de Chaves era morisco y guardava la 
ley de los moros (…) y que dicho Juan de Chaves Morillo habiéndolo conocido y que la ley de 
los judíos era la mejor se había convertido a ella.” As palavras são proferidas por Diego Alvarez 
numa conversa com Duarte. O caixeiro de Bernal ainda acrescentaria que “el dios de los moros 
y el de los judíos todo era uno, sino que los moros le llamaban Alá.”

 Ibid. f. 6v.48

 Ibid., f. 48r: “a un Pedro Bernal primo de dicho Manuel Nuñez [Bernal] (…) había estado 49

preso y le habían dado tormento porque había muerto de orden de dicho Manuel Nuñez 
[Bernal] a una criada suya, porque habiéndola enseñado Guiomar Nuñez madre de dicho 
Manuel Nuñez [Bernal] la ley de Moisés, la dicha les avia amenazado con ello.” Ver também 
uma cópia em AHN, Inquisición, libro 1.119, f. 292v, na qual aparece a frase mais explicitamente: 
“Manuel Nuñez [Bernal] la había echo matar.” Este Pedro Bernal, primo de Manuel Nuñez 
Bernal, não deve ser confundido com seu irmão Pedro Bernal preso em Granada durante a 
“complicidad de Écija.”
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cidade em 1650. A fim de evitar os riscos de contaminação, as famílias dos 

Nuñez Bernal, Rodrigues de Almeida, e Nuñez d’Ávila se mudaram juntos para 

uma grande casa no Molino, localizada nas cercanias rurais de Écija. Ali, 

isolados de tudo e de todos, discutiam matérias de fé sem qualquer receio, 

rezavam em grupo e separados, degolavam animais e comiam à moda judaica.  50

O único ausente parece ter sido Jorge Mendez de Castro, cuja família foi 

devastada pela peste. Em questão de dias, o rabino de Écija enterrou “por sus 

manos” a mulher e quatro filhos nos fundos da casa.51

A esta altura, é pertinente indagarmo-nos: por que aquele grupo 

permaneceu na Espanha ao invés de migrar para terras como Amsterdam, onde 

a prática do judaísmo era permitida publicamente? Decerto não foi por falta de 

oportunidade, pois as visitas frequentes de judeus de Livorno e cripto-judeus 

de Bayonne a Bernal e seus parentes em Écija mostra que, se quisessem, 

poderiam ter saído.  A escolha talvez explique-se, em parte, pela resistência a 52

se submeterem a um judaísmo mais estrito e normativo em terras estrangeiras, 

nas quais teriam que se curvar à autoridade dos rabinos e da oligarquia do 

Mahamad. Mas a decisão passava também por aspectos materiais.

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3329, caja 2, f. 49r-v (méritos de causa de Duarte 50

Rodrigues de Almeida). Ver também: AHN, Inquisición, libro 1.117, ff. 5r-v, 184v-185r, 186v-189v, 
190v-191r (extratos das audiências de Maria González na inquisição de Córdoba).

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2420, ff. n.n. (carta de Juan Ramos, comissário de Écija, 51

para a inquisição de Córdoba, 9 setembro 1654; carta  do inquisidor de Córdoba a Suprema, 18 
novembro 1654). Para a expressão citada, ver a carta do inquisidor de Córdoba. O comissário 
Ramos, por sua vez, escrevia: “acerca de haber enterrado Jorge Mendez a su mujer y hijos 
dentro de su casa el año del contagio, digo Señor que yo he hecho la averiguación y he hallado 
ser verdad (…) la primera persona que murió en su casa fue (…) su mujer y luego una niña hija 
suya de quinze meses que se decía Anna a las cuales enterró en un corral de su casa Francisco 
Mendez de Castro su hijo maior. Después murió doña Feliciana de Acosta su hija maior y la 
enterró el dicho Francisco en el mismo sitio que a su madre. Después murieron el dicho 
Francisco y Miguel Gomez su hermano juntos en un día y los enterraran en el mismo corral que 
yo entré a ver y reconocer en la casa dónde murieron todos que es la misma donde a la sazón 
vivía Jorge Mendez.” Ver também: AHN, Inquisición de Córdoba, libro 604, f. 118r (carta da 
Suprema à inquisição de Córdoba, 25 agosto 1654).

 Para o caso dos cripto-judeus de Bayonne visitando o grupo em Écija, em 1648, ver: AHN, 52

Inquisición, libro 1.117, ff. 317v-318v (extrato da audiência de Maria González na inquisição de 
Córdoba, 28 julho 1651).
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Em 1650, Manuel Nuñez Bernal encontrava-se no auge como mercador, 

administrando moinhos de azeite e arrendando o direito para cobrar o imposto 

real (alcavala) sobre as lãs na região.  Além disso, naquele mesmo ano ele tinha 53

sido designado pelas autoridades reais na Andaluzia para recolher e trocar as 

moedas que vinham do Peru desreguladas.  Bernal mal podia adivinhar que 54

aquele mundo estava prestes a ruir em 1651 com a eclosão da “complicidad de 

Écija.”

[Recibo assinado por Manuel Nuñez Bernal como depositário de moedas do Peru]

(AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 4706, exp. 11)

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2423, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 53

28 janeiro 1660). Neste documento, remetem parte da audiencia de hacienda de Manuel Nuñez 
Bernal (29 março 1651), de onde tiro as informações. Sobre o azeite, ver também: AHN, 
Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1, f. n.n. (carta dos inquisidores à Suprema, 9 agosto 
1651). Para Bernal como arrendador da alcavala, ver também: Enriqueta Vilar Vilar e Antonio 
Vidal Ortega, “El comercio lanero y el comercio transatlántico: Écija en la encrucijada,” in Actas 
del VI Congresso de Historia (Écija: Ayuntamiento de Écija, 2002), 60. Infelizmente ainda não tive a 
oportunidade de consultar o Archivo Municipal de Écija, que provavelmente nos permitirá 
reconstruir mais em detalhes as atividades comerciais de Bernal.

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 4706, exp. 11 (pleito fiscal do corregedor de Écija, ca. 54

1650-1652); Ibid., legajo 4707, exp. 1 (pleito fiscal de Roberto Jacome, ca. 1653-1662). As moedas 
do Peru chegavam com pesos e medidas distintas, bem como muito mais cobre do que prata. 
Por isso, a coroa ordenou que fossem recolhias e remetidas para a Casa da Moeda, onde seriam 
refundidas. Para uma transcrição dos decretos, ver: Javier de Santiago Fernández, La moneda 
castellana del siglo XVII (Madrid: Editorial Complutense, 2008), 241-247.
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3. A loucura dos Rodrigues de Almeida

Não tardou muito para que os cárceres secretos da inquisição de 

Córdoba afetassem a saúde física e mental de alguns membros da 

cumplicidade. Localizadas na parte inferior do prédio do Santo Ofício, as celas 

apresentavam condições desumanas, a começar pelo fato de que os réus viviam 

a maior parte do tempo na escuridão, expostos a ratos, pulgas, humidade das 

paredes e a todo o tipo de intempéries que provocavam uma quantidade 

exorbitante de doenças. A falta de circulação do ar criava uma atmosfera 

claustrofóbica e fétida, sem falar da comida escassa e nauseabunda.  Pouco a 55

pouco esse ambiente erodiu a resistência de alguns presos.

Já no dia 22 de maio de 1651 (dois meses após entrarem nos cárceres 

secretos), Guiomar Nuñez pediu audiência com os inquisidores de Córdoba na 

qual “declaró que de los 66 años que tiene de edad los 56 ha sido 

continuamente observante de la ley de Moisés.”  Além disso, a mãe de Bernal 56

delatou Francisco Rodrigues de Almeida, com quem tinha tido algumas rusgas 

no passado.  Os inquisidores sabiam que esse tipo de desavença passada, 57

quando estimulada e cultivada com zelo, rendia bons frutos.

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2421, caja 1, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à 55

Suprema, 4 março 1655): “el peligro y riesgo conocido en que están todos los reos que están en 
las cárceles bajas por haber sido este invierno de tantas aguas y haber llenado las cárceles de 
aguas y los médicos dicen que entrando el calor les parece caerán todos los presos enfermos y a 
peligro de que se apesten según hoy están.” Ibid., (carta dos inquisidores de Córdoba a 
Suprema, 11 março 1655): “por la numerosidad grande de presos que hay, y que por las 
humedades y aprieto grande de las cáceles se pueden temer algunos achaques grandes (…) con 
la larga prisión de los mas de los reos se pueden temer algunas desgracias de que estamos 
cuidadosissimos.” Para a crise de abastecimento e carestia na prisão decorrente da peste, ver: 
AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à 
Suprema, 27 abril 1651).

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1, f. n.n. (relación de causas, 25 maio 1651).56

 Ibid. Ela delataria também outras pessoas em Écija ainda não implicadas na “complicidad,” e 57

também parentes nas Américas, que dificilmente seriam alcançáveis. Para as rusgas com 
Francisco, ver: AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2419, f. n.n. (carta dos inquisidores de 
Córdoba à Suprema, 14 agosto 1653). A carta contém diversas notas e trechos das audiências 
com Francisco Rodrigues de Almeida, mas é um documento de nível paleográfico 
extremamente complexo, o que torna a leitura difícil. Numa das notas, ele declarava que 
Guiomar Nuñez era sua inimiga por conta de um episódio no casamento entre sua Clara Nuñez 
e Francisco Nuñez Pantoja.
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O primeiro a de fato sucumbir à pressão foi Francisco. Na primeira 

audiência (17 abril), ele se declarara cristão-velho, mas um exame médico 

constatou que ele estava circuncidado.  Ainda assim, em audiência que pediu 58

de espontânea vontade em 26 de maio ele confessou que tinha vivido na lei de 

Cristo por 56 anos, mas que Guiomar Nuñez e Jorge Mendez de Castro o 

tinham persuadido a aderir ao judaísmo, mostrando-se arrependido.59

Atormentado pela sua consciência, Francisco solicitou outra audiência 

(14 junho) na qual declarou “ser judío desde edad de 8 años y que en ella cree y 

quiere morir porque se la enseñaron sus padres (…) y que estaba fuera de juízo 

quando dijo, que se apartaba de la ley de Moisés.”  De acordo com as 60

anotações dos inquisidores, ele implorou para que o trocassem de cela “porque 

era melancólico y oía una voz de un hombre que le decía si prevarica — no 

prevarica.”61

Dois dias depois (16 junho), os inquisidores de Córdoba prosseguiram 

com a tentativa de apartá-lo do judaísmo. Francisco insistiu que via espíritos e 

que estava “loco” e “dementado” desde quinze dias depois da prisão, sem 

qualquer faculdade para distinguir entre o bem e o mal. Mas por fim se 

acalmou e pediu “tiempo para deliberar la elección de la ley en que había de 

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2419, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 58

14 agosto 1653). Para a data da audiência, ver: AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1, f. 
n.n. (relación de causas, 25 maio 1651).

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2419, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 59

14 agosto 1653). Ver também: AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 2, f. n.n. (relación de 
causas 13 julho, 1651).

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2419, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 60

14 agosto 1653). Tentando salvar Elena Mendez, Francisco admitia que tinha se comunicado 
como judeu com a mulher, mas jamais a tinha visto praticar cerimônias judaicas. Ver também: 
AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 2, f. n.n. (relación de causas, 13 julho 1651): 
“confeso con mas extension sus errores, y quedo pertinaz en la ley de Moisés.”

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2419, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 61

14 agosto 1653).
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vivir.”  A mesa cedeu, consciente do valor do réu para a investigação: ao lado 62

de Guiomar, Francisco tinha sido o único a colaborar até então, e parecia bem 

mais vulnerável do que a mãe de Bernal, podendo implicar mais diretamente 

alguns membros da cumplicidade em suas delações. Se hesitava entre uma fé e 

outra, pensavam os inquisidores, é porque a estrada de retorno ao catolicismo já 

estava aberta. Bastava ter paciência para ganhar aquela alma e seus segredos.

Nos intervalos entre um delírio e outro, Francisco ruminou a decisão a 

ser tomada. Ele sabia que ao ter assumido o passado judaico perante o Santo 

Ofício cruzara uma linha sem volta. Se escolhesse a lei de Moisés, seria acusado 

de pertinaz e terminaria na fogueira; se abraçasse a de Cristo, seria reconciliado 

e teria sua vida poupada, mas teria que delatar os parentes. Francisco parecia 

finalmente ter chegado a um veredito quando, em 3 de julho, a mesa o 

convocou à sala de audiências para a leitura do libelo de acusação. Se antes ele 

tinha alegado que estava louco quando disse que queria ser católico (14 e 16 

junho), agora invertia os pólos: “estaba loco quando dijo que queria ser judío” e 

“que quando había estado pertinaz había sido por demencia.”  Ou seja, estava 63

louco quando disse que estava louco. A mesa viu com bons olhos a resolução de 

Francisco e por quase um ano seu processo seguiu o curso natural, até que a 

audiência de publicação de testemunhas (25 maio 1652) o lançou novamente 

numa espiral de angústia.64

Escutar a leitura dos depoimentos que o descreviam como judeu forçou 

Francisco a prestar contas com o próprio passado e confrontar suas convicções 

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 2, f. n.n. (relación de causas, 13 julho 1651): “dice 62

estar dementado desde 15 dias después de preso, y pidió tiempo para deliberar la elección de la 
ley en que había de vivir.” Para o argumento sobre ver espíritos e estar louco, ver: AHN, 
Inquisición de Córdoba, legajo 2419, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba para a Suprema, 14 
agosto 1653).

 Para as citações, ver respectivamente: AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2419, f. n.n. (carta 63

dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 14 agosto 1653); AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 
2418, caja 2, f. n.n. (relación de causas, 13 julho 1651).

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 2, f. n.n. (relación de causas, 18 abril 1652). Para as 64

etapas do processo inquisitorial, ver: Jean-Pierre Didieu, “L’Inquisition et le Droit: analyse 
formelle de la procédure inquisitoriale en cause de foi,” Mélanges de la Casa de Velázquez 23 
(1987), 240-246.
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religiosas. As circunstâncias narradas por aqueles que o delataram (muitos dos 

quais filhos, parentes, amigos) provavelmente evocaram na memória de 

Francisco cenas familiares, festas, viagens.  O episódio causou-lhe um forte 65

impacto. Francisco terminou a audiência revogando as confissões nas quais 

imputara a si e a seus cúmplices o delito de judaísmo. No desespero de 

resguardar a todos, dava um passo em falso, complicando ainda mais a sua 

situação.

Os inquisidores não tardaram em dar-lhe uma segunda acusação, dessa 

vez por revogador (19 junho 1652). Foi nesta audiência que a agonia interior de 

Francisco emergiu em seus tons mais violentos. Ele contou aos inquisidores que 

“tiene espíritos que le hablan y dicen que es judío, y le an de quemar.”  Não 66

satisfeito, Francisco deu nome aos bois, ou melhor, às assombrações: “El uno se 

llama Isabel Dias y el otro Don Diego Arce.” Nessa hora, os inquisidores 

arregalaram os olhos: um dos espíritos que Francisco via era ninguém menos 

que o inquisidor geral em exercício, Dom Diego Arce y Reynoso!

O estado mental de Francisco era sem dúvida de pura angústia. Sua 

mulher e filha, relapsas, dificilmente escapariam dos cárceres com vida. Mas 

também havia um certo método naquela loucura. Por definição, a heresia 

tratava-se de uma escolha consciente do indivíduo, enquanto os loucos, 

privados de suas faculdades racionais, estavam eximidos de qualquer culpa. 

Francisco não só parecia saber disso, como ensinar esta artimanha aos filhos. 

Já com o processo avançado em Valladolid (1655-1656), seu filho Duarte 

Rodrigues de Almeida declararia que “con la melancolia (…) veía de noche 

fantasmas que parecían diablos y subo intento de ahorcarse y si el tribunal no le 

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2419, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 65

14 agosto 1653). Embora os inquisidores ocultassem os nomes dos delatores, Francisco foi capaz 
de inferi-los a partir de circunstâncias e detalhes que emergiam aqui e ali nas delações.

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2419, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba para a 66

Suprema, 14 agosto 1653).
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despacha se ha de desesperar.”  Depois de delatar alguns parentes, Duarte 67

alegaria numa audiência que “tiene la cabeza mala de un brasero,” revogando 

as acusações.  Em outra, que “estava sin juicio que no sabía lo que se decía 68

porque el pensamiento se le está mudando de mil maneras y no tiene memoria 

y se halla enfermo y por las mañanas hecha por la boca unos cuajarones de 

sangre y todas las noches padece grandes desvanecimientos de cabeza y que 

algunas vezes se halla muy desvanecido y todo el día se le va en pasear y forjar 

en la cabeza fantasias.”69

Após examiná-lo, os médicos do tribunal dariam o seguinte diagnóstico: 

“delirio melancólico con diminución de la memoria y una acción depravada de 

la imaginativa y que esta depravación no es general cerca de todos los sujetos 

que conoce sino particular cerca de algunos, y especialmente cerca de parecerle 

está hechizado y de haberse persuadido que se le entró una culebra por la boca 

(…) habla con consecuencia y conexión y sin reconocerse que delire cerca de los 

demás objectos sino es quando llevado de alguna vehemente imaginación se 

olvida de ellos y que en estas ocasiones el olvido y distracción consiste más en 

la falta de memoria que en la depravación de las potencias cognoscitivas, y que 

el darle compañía importaría mucho.”70

Mas feita uma segunda inspeção médica, os doutores constatariam que 

Duarte “no padece delirio ninguno y está bueno y les parece fue fingimento lo 

que obro en la visita pasada.”  Em carta, os inquisidores de Valladolid 71

denunciavam o comportamento do adolescente à Suprema: “detuvo el 

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3227, caja 2, f. n.n. (carta dos inquisidores de Valladolid à 67

Suprema, 28 fevereiro 1656).
 Ibid.68

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3329, caja 2, f. 56r-v (méritos de causa de Duarte 69

Rodrigues de Almeida). Ver também ff. 57v-58v.
 Ibid., ff. 56v-57r. De fato, os inquisidores acabariam dando-lhe um companheiro de cárcere, 70

que confirmaria que Duarte “dice habla con los diablos que los inquisidores roban con capa de 
santidad y que le oyó que se queria ahorcar.” Os inquisidores logo colocariam mais pessoas 
para dividir a cela com o jovem, a fim de evitar o pior. Ver: AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 
3227, caja 2, f. n.n. (carta dos inquisidores de Valladolid à Suprema, 28 fevereiro 1656)

 Ibid.71
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progresso de su causa con notables fraudes y enredos, causando mucho daño en 

las de los demás reos y es mozo muy libre y descompuesto y de ninguna verdad 

(…) su causa tan enmarañada de ficciones.”72

Se Francisco e Duarte oscilavam entre loucura e método, denúncias e 

revogações, catolicismo e judaísmo, outros membros da “complicidad de Écija” 

padeciam as mazelas dos cárceres secretos fisicamente.

4. A esta casa de maldad, a este infierno de los vivos

No dia 28 de julho de 1651, a Suprema de Madrid admoestava os 

inquisidores de Córdoba pela negligência com o processo de Blanca Rodrigues 

de Almeida.  Era inaceitável, diziam na carta, que ela estivesse há três meses na 73

prisão sem passar por uma audiência de interrogatório sequer. Os inquisidores 

do tribunal local receberam aquela reprimenda com surpresa, pois já tinham 

comunicado aos superiores que Blanca caíra do telhado durante a fuga e 

quebrara uma perna, avisando desta vez que ela “se a estado curando en su 

cama en la carcel sin poder moverse.”  Ainda assim, acrescentavam, a 74

trouxeram “con su alcaide y su teniente para que con dos muletas probase a 

andar para que se reconociese si podia salir al tribunal como salió (…) con gran 

trabajo y trayéndola como en los brazos.”

Por incrível que pareça, este não era o pior dos casos. No dia 31 de 

agosto, o tribunal de Córdoba expedia a seguinte carta a Suprema:

En cárceles secretas de esta inquisición estava preso Antonio Lopez Bernal portugués 

vecino de Écija por observante de la ley de Moisés y cómplice con Guiomar Nuñez su 

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3227, caja 1, f. n.n. (carta dos inquisidores de Valladolid à 72

Suprema, 14 novembro 1656).
 AHN, Inquisición de Córdoba, libro 604, ff. 13v-14r (carta da Suprema à inquisição de Córdoba, 73

28 julho). A  citação que dá titulo à seção é tirada de: Jonas Abravanel, Daniel de Ribera et al., 
Elogios que zelozos dedicaron a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal (Amsterdam: David de 
Castro Tartas, 1656), 125.

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 2, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à 74

Suprema, 9 agosto 1651).
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madre y hermanos y otros deudos suyos y habiéndole dado la acusación y recibido 

su causa a prueba estuvo negativo y le sobrevino enfermedad de calenturas 

maliciosas y hicimos que el medico le visitase y curase y advertimos a el alcaide y 

ayudante le asistiese y curase con cuidado y habiéndole dado de comer como a la 

una del día jueves 24 del corriente haciendo visita los dichos alcaide y ayudante 

como a las cinco de la tarde en dicho día le hallaron muerto [ahogado?] de su cama y 

que había hecho un vomito que a el medico le pareció que había sido postema interna 

la que de improviso le había ahogado no pidió confesión en toda la enfermedad y 

murió sin ella y sin otros sacramentos y por estar negativo se enterro en el patio de 

las cárceles donde se entierran otros que no merecen sepultura eclesiástica.75

Mas o sepultamento abjeto já não bastava. Era necessária a aniquilação 

total daquele judaizante impenitente. Depois de procederem por mais quatro 

anos contra a memória de Antonio Lopez Bernal, os inquisidores de Córdoba 

exumariam seus ossos e os incinerariam diante da multidão que assistia ao auto 

de fé na Plaza de los Reales Alcázares, em 3 de maio de 1655. Uma solução 

macabra, que colhe a nota do anti-judaísmo ibérico de meados do século XVII. 

Enquanto Guiomar Nuñez chorava a morte do filho na escuridão de sua cela 

nos cárceres secretos, o ódio de Manuel Nuñez Bernal pela inquisição só crescia.

5. Viva la ley de Moyses!

Por volta de março de 1653, as causas dos irmãos Duarte e Marcos 

Rodriguez de Almeida estavam quase concluídas. Restava ao tribunal de 

Valladolid apenas votar as sentenças e fixar as penas. A resolução dependia do 

desfecho dos processos tramitando em Córdoba contra outros membros da 

“complicidad” que os tinham denunciado.  Tal cautela era um sinal de quão 76

pouco a investigação envolvendo os irmãos avançara em dois anos. Ambos 

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2418, caja 1, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à 75

Suprema, 31 agosto 1651). A resposta da Suprema vem transcrita no documento, mas também 
pode ser encontrada em: AHN, Inquisición de Córdoba, libro 604, f. 18r (9 setembro 1651). Nela, o 
Conselho pede aos inquisidores de Córdoba que evitem episódios similares: “visitéis y consoléis 
[os réus doentes] haciendo que los vea algún calificador por si con esta diligencia se reducen a 
confesar sus culpas.” 

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3225, f. n.n. (relación de causas, 11 março 1653).76
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permaneciam negativos, os exames médicos não constataram circuncisão 

alguma, e as testemunhas em Córdoba revogavam acusações ou forneciam 

detalhes paupérrimos. Tudo indicava que Duarte e Marcos se livrariam do 

Santo Ofício após uma reconciliação em auto de fé, não fosse por um episódio 

que provocou a reviravolta do caso. Era sábado, 5 de abril, véspera de páscoa.

Naquele dia, o alcaide e o tenente faziam a ronda habitual nos cárceres 

secretos da inquisição de Valladolid para inspecionar os prisioneiros, até que ao 

entrarem na cela de Marcos notaram “un papel escrito y pegado a la pared (…) 

con oblea.”  Estupefatos, os oficiais perguntaram ao garoto “que era aquello.” 77

Qual não foi o tamanho do escândalo quando ele bradou, sem hesitar, que havia 

de ser “Viva la ley de Moisés!” — e prosseguiu desferindo seu arsenal de 

heresias enquanto os oficiais tratavam de arrancar o papel da parede e rasgá-lo 

em pedaços.  O rapaz foi imediatamente levado a depor perante os 78

inquisidores. Urgia desvendar como o réu obtivera material para escrever 

dentro dos cárceres e quem lhe ensinara a lei de Moisés.

Marcos fez questão de entrar na sala de audiências usando chapéu, o que 

por si só equivalia a um pé na porta. A mesa reagiu com rispidez, ordenando-

lhe “quitar el sombrero” em sinal de deferência. Marcos recusou-se a obedecer, 

retrucando “ser ceremonia de la dicha ley [de Moisés] no se le quitar.”  A 79

resposta deixava claro que por trás daquele gesto tão abrupto jazia uma 

sutileza: o chapéu, longe de ser um adereço, simbolizava o kippah. Altivo e 

insolente, Marcos se apresentava diante do Santo Ofício na condição de judeu, 

como Isaac Rodrigues de Almeida.

 Ibid. (relación de causas, 23 abril 1653). Para um bom resumo do caso de Marcos de acordo com 77

uma relación de causas de mais fácil localização, ver: AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 2135, 
caja 2, exp. 30, f. 5r (17 dezembro 1655). Segundo a definição do Diccionario de la lengua española 
da Real Academia Española, “oblea” era uma “hoja muy delgada hecha de harina y agua o de 
goma arábiga, cuyos trozos servían para pegar sobres, cubiertas de oficios, cartas o para poner 
el sello en seco.”

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3225, f. n.n. (relación de causas, 23 abril 1653). Para o 78

detalhe de que o papel foi retirado e rasgado da parede pelos oficiais, ver: Ibid. (relación de 
causas, 14 outubro 1653): “y bajando el papel echo [em] pedazos.”

 Ibid. (relación de causas, 23 abril 1653).79
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De fato, impressionou os inquisidores com a sua familiaridade dos 

preceitos judaicos ao “decir muchas cosas y oraciones de su observancia.” E os 

chocou ao confessar sem rodeios ter feito em sua cela “ayunos, ritos y 

ceremonias” e declarar “ser judío con toda obstinación y que queria vivir y 

morir en dicha ley.” A mesa esgrimiu, tentou dissuadi-lo pressionando aqui e ali 

à espera de levantar contradições em seu discurso. Marcos permaneceu 

irredutível “exprobrando la evangélica” por considerar “falsa la [lei] de Cristo” 

e defendendo a lei de Moisés porque “era la buena y legitima para salvarse.”  80

Quando o interpelaram onde e com quem havia aprendido aquelas heresias, 

limitou-se a responder: “en la cárcel.” E depois complementou: “por inspiración 

divina.”81

“Salvação,” “inspiração divina,” um vocabulário impregnado de 

catolicismo. Certo, Marcos tinha nascido e crescido na Espanha frequentando 

missas com a família, assistindo procissões e talvez recebendo até instrução 

básica em alguma escola religiosa, como boa parte dos cripto-judeus. Mas esta 

constatação elementar explica muito pouco. Suas palavras exalavam um aroma 

bem preciso (o êxtase místico dos beatos), e as fontes que desencadearam tal 

mudança de postura, como veremos na próxima seção, foram dois livros com os 

quais entrara em contato dentro da prisão.

Embora Marcos não zombasse ao mencionar a “inspiração divina,” (em 

conversa repetiria ao irmão Duarte que “Dios le había alumbrado”), os 

inquisidores desconfiaram de que se tratasse de uma estratégia para ocultar os 

cúmplices que lhe haviam ensinado o judaísmo. Além do mais, Deus não 

iluminava herético. Isso era tarefa do demônio.

Quanto ao modo pelo qual arranjara o material para escrever aquela 

mensagem, os inquisidores logo constataram que o papel “parece era en que se 

 Ibid. (relaciones de causas, 14 junho, 30 julho e 14 outubro 1653). Os três documentos se referem 80

à audiência de 5 de abril de 1653.
 As citações encontram-se respectivamente em: Ibid. (relaciones de causas, 19 novembro 1653 e 81

24 março 1654).

95



envolvían los bizcochos que se le daban.” E o jovem tratou de esclarecer o resto 

da façanha: “escribió con una pluma que topó en una ventana de los transitos 

quando bajava a baciar, y que sacó de un tintero que tenía ayer el alcaide 

Quajada quando iba a hacer los cuadernos, unos algodones mientras él salió a 

baciar a fuera una espuerta de basura.”  Prestados os devidos esclarecimentos, 82

os inquisidores encerraram a audiência e o alcaide baixou o réu novamente aos 

cárceres secretos.

Nada do que Marcos disse ou fez naquele 5 de abril de 1653 parece 

espontâneo, improvisado. Pelo contrário, tudo indica que ele passou meses 

ensaiando mentalmente o roteiro, pesando cada palavra, calculando cada gesto. 

Ao se assumir judeu publicamente na véspera da páscoa cristã, passava uma 

forte mensagem de recusa da ressureição e da possibilidade de salvação na lei 

de Cristo. A correspondência mais ou menos precisa com a páscoa judaica 

também lhe permitia criar uma analogia entre o Êxodo e a sua própria 

libertação pessoal do catolicismo, associando o regime opressor da Inquisição 

ao Egito. 

Ao adentrar a sala de audiências usando chapéu, sabia que os 

inquisidores o interpelariam, dando a deixa para lhes sugerir que o chapéu era 

na verdade um kippah. De maneira engenhosa, jogou com a polissemia do 

adereço. Mas os simbolismos e alusões não paravam por aí. A performance no 

interior da própria cela talvez tenha sido a mais carregada de sentido, 

precisamente porque era a que revelava a disposição de Marcos ao martírio.

Em meados do século XVII, a exclamação “Viva la ley de Moisés!” 

emergia como  lema da resistência cripto-judaica na Península Ibérica. Uma de 

suas primeiras aparições foi no dia 2 de julho de 1633, quando Madrid 

amanheceu repleta de cartazes nas portas de prédios e igrejas com os dizeres 

 Ibid. (carta dos inquisidores de Valladolid à Suprema, 28 maio 1653). A carta respondia uma 82

ordem da Suprema, que havia pedido a averiguação daquele caso escandaloso com urgência. 
Ver: AHN, Inquisición de Valladolid, libro 721, f. 109r-v (carta da Suprema à inquisição de 
Valladolid, 23 maio 1653).
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“Viva a lei de Moisés e morra a de Cristo.”  O incidente ocorria, não por acaso, 83

em meio às celebrações de desagravo do Cristo de la Paciencia, marcadas pelo 

aniversário de um ano da condenação em auto de fé dos judaizantes 

portugueses acusados de açoitarem o crucifixo miraculoso na Calle de las 

Infantas.  84

Naquele contexto, a escolha do português como língua nos dizeres dos 

cartazes era significativa, tornando o recado dos cripto-judeus explícito, 

contundente. Francisco de Quevedo responderia àquelas afrontas com o 

virulento panfleto Execración por la fe católica contra la blasfema obstinación de los 

judíos que hablan portugués, y en Madrid fijaron los carteles sacrílegos y heréticos 

(1633).  Os acontecimentos em Madrid punham mais lenha na fogueira de um 85

ambiente já tenso, resultante da explosão da propaganda anti-judaica na 

Espanha.

A notícia logo ganhou as bocas de todo o reino, mas fixou-se em 

particular na memória de um jovem chamado Don Lope de Vera y Alarcón (ca. 

1619-1644), que ousaria gritar aquela frase na cara dos inquisidores após 

carregá-la por quase uma década em latência.   É bastante provável que Lope 86

tenha se inteirado do assunto através do círculo de estudantes portugueses com 

os quais travou contato na universidade de Salamanca, onde ingressou no ano 

seguinte (1634) para cursar direito canônico e letras sacras.

Em 1639, então aos 19 anos e já concorrendo a uma cátedra de hebraico 

na universidade, acabou denunciado e preso pela Inquisição de Valladolid 

 Francisco de Quevedo, Obras Completas en Prosa, vol. 6, Memoriales, ed. María José Alonso 83

Veloso (Madrid: Castalia Ediciones, 2015), 309n21. Além de comentar o caso de 1633, Veloso 
mostra que um incidente similar ocorrera em Sevilla (1625), quando um texto com os dizeres 
“Viva Moyses y su ley; lo demás es locura” foi afixado na porta de uma igreja. A frase “Viva a 
lei de Moisés, morra a lei de Cristo” foi gritada por um menino entre 10 ou 12 anos em Évora 
(1630). Ver: ANTT, Inquisição de Évora, processo 1117.

 Sobre o episódio do Cristo de la Paciencia em 1632, ver: Juan Ignacio Pulido Serrano, Injurias a 84

Cristo: Religión, política y antijudaísmo en el siglo XVII (Madrid: Universidad de Alcalá, 2002).
 Quevedo, Obras Completas, 6: 277-380.85

 O melhor estudo sobre o processo e o martírio de Lope de Vera é Miriam Bodian, Dying in the 86

Law of Moses: Crypto-Jewish Martyrdom in the Iberian World (Bloomington: Indiana University 
Press, 2007), 153-177.
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acusado de judaizar. Uma vez nos cárceres secretos Lope vacilou, confessando 

culpas e negando acusações, dando estocadas na doutrina católica e mostrando 

arrependimento, até que em meados de 1641 decidiu assumir-se judeu e tomar 

a via do martírio. Para marcar a conversão, se auto-circuncidou usando um osso 

de galinha e adotou o nome de Judah Creyente. Daí por diante cooperou cada 

vez menos nas audiências, aderindo a um silêncio sepulcral. Em 16 de janeiro 

1644, um jesuíta escrevia indignado sobre a postura de Lope: “Ahora ha dado 

en no hablar ni responder cuando el inquisidor va cada semana a visitar las 

cárceles secretas, al abrir su puerta, dice: ‘Viva la ley de Moisés,’ y luego 

emudece.”  Incapazes de reconciliá-lo com a fé católica, os inquisidores 87

queimaram-no vivo como pertinaz num auto de fé celebrado em Valladolid 

poucos meses depois. No resumo da relación consta que Lope, mesmo 

amordaçado, prosseguiu com os gritos de “Viva la ley de Moisés!” no caminho 

para o suplício.88

Mas havia um fio atravessasse os incidentes com os cartazes anônimos 

em Madrid (1633), os gritos de Lope de Vera (1643-44) e o papel de Marcos 

Rodrigues de Almeida (1653)? Marcos sequer era nascido em 1633, mas é 

plausível que a história dos cartazes em Madrid lhe tenha chegado através de 

transmissão oral, talvez pelo relato dos pais, avós ou tios judaizantes à época já 

instalados naquele reino. Guardadas as devidas proporções, a semelhança entre 

 Memorial Histórico Español: Colección de Documentos, Opúsculos y Antigüedad que Publica la Real 87

Academia de la História, vol. 17, Cartas de Algunos PP. de la Compañía de Jesus sobre los sucesos de la 
Monarquía entre los años de 1634 y 1648, tomo V (Madrid: Imprenta Nacional, 1863), 418-419. 
Trata-se da carta enviada de Salamanca pelo padre Andrés Mendo ao padre Rafael Pereyra no 
colégio de Sevilla (16 janeiro 1644).

 Cecil Roth, “Le chant du cygne de Don Lope de Vera,” Revue des Études Juives 97, no. 191-192 88

(1934): 113. Roth cita, traduzindo para o francês, de: British Library, MS Egerton 2058, ff. 
201-204. Não tive acesso ao documento original. Ver também: L. Barnett, “Two Documents of 
the Inquisition,” The Jewish Quarterly Review 15, no. 2 (1924), 236. Trata-se de uma cópia tardia 
da carta que o inquisidor de Valladolid, Don Bartolomé Marquez Moscoso, supostamente 
enviou à Marquesa de Monterrey, Inés de Zúñiga y Velasco, mulher do conde-duque de 
Olivares, em 1644. Nela, recordava-se com espanto do martírio de Lope de Vera: “todo el tiempo 
que se le estuvieron relatando su causa a ninguna coza de la de su creencia dejó de conceder 
bajando la cabeza y por instantes en la forma que podia dizia ‘Viva la ley de Moisés’ y haciendo 
señales al cielo de la seguridad que tenía se pompeava gloriándose de lo que se le relatava de su 
vida deseando morir como el más heroico mártir lo pudiera hacer.”
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os dois casos é notável, desde o gesto de prender o papel na parede até o 

conteúdo da frase. Agora, que Marcos conhecesse e se inspirasse na história de 

Lope de Vera não restam dúvidas.

Após a audiência de Marcos no dia 5 de abril de 1653, Duarte entrou na 

cela do irmão ajudado pelo alcaide Andrés Quajada. Duarte então lhe 

perguntou “que locura era aquella que había hecho.”  Marcos lhe respondeu 89

“que no era locura sino verdad lo que decía y que lo tenía comprobado con los 

libros que le habían dado y luz con que Dios le había alumbrado y que así lo 

había mostrado en el tribunal, confundiendo los religiosos con argumentos.” 

Duarte então replicou: “que mirase que no le entendía y que los echaba a perder 

a todos.” E Marcos: “que él sabía a lo que hacía y que amando a Dios no había 

pecado porque esto es lo que salió diciendo Don Lope de Vera.” Duarte, 

manifestando surpresa, lhe indagou: “quien le había dicho, lo que había salido 

diciendo Don Lope de Vera.” E Marcos: “que Quajada se lo había contado y le 

había dicho que dicho Don Lope era hijo de un caballero de la Mancha, 

grandísimo estudiante y que había confundido con argumentos a muchos 

religiosos y a los señores y que había muerto apostata, y había salido diciendo 

aquello de que amando a Dios no había pecado.” A conversa se encerrou com 

Marcos recitando à memória uma oração da lei de Moisés. Duarte retornou à 

cela calado. O calvário deles estava prestes a começar.

Marcos sem dúvida viu um espelho em Lope de Vera, cuja vida e as 

ideias refletiam a sua em diversos aspectos. Ambos tinham sido presos e 

processados ainda jovens, e pela mesmíssima inquisição de Valladolid. Ambos 

declaravam a falsidade da lei de Cristo, recusando alguns de seus dogmas 

centrais (a Encarnação, a Ressureição, a Trindade). Mas, como dissemos acima, 

não basta recorrer a Lope de Vera para entendermos a transformação espiritual 

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3329, caja 2, f. 21r-v (méritos de causa de Duarte 89

Rodrigues de Almeida). Todas as citações do parágrafo encontram-se nestes fólios.
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que conduziria Marcos à via do martírio. Suas ideias foram retalhadas de fontes 

católicas, lidas à contrapelo na escuridão de sua cela.

6. Tornando-se mártire: Isaac Rodrigues de Almeida

A aproximação estreita dos irmãos Duarte e Marcos Rodrigues de 

Almeida com o alcaide Andrés Quajada se deu logo através de uma série de 

fatos inusitados que revelam toda a porosidade dos muros dos cárceres secretos 

da inquisição e a complexidade das redes de contato subterrâneas articuladas 

pelos cripto-judeus na Espanha. Logo após a prisão dos meninos, Quajada 

puxou conversa com Duarte perguntando-lhe de onde era, se sabia porque 

estava preso, e quem lhe havia feito mal, ao que o garoto respondeu que era da 

Andalusia, mas ignorava os motivos de sua detenção. Dali a alguns dias, o 

alcaide tornou a conversar com Duarte, desta vez perguntando-lhe se ele era 

filho de Francisco Rodrigues de Almeida. Quajada então contou a Duarte que 

havia conhecido o pai dele na casa de um amigo em comum em Valladolid.  90

O alcaide então procurou tranquiliza-lo dizendo que “todo había de 

venir a bien” porque os inquisidores não tinham muitas provas contra ele e seu 

irmão. E em seguida emendou, mostrando-se à disposição: “si había menester 

algo que lo haría por haberlo pedido Antonio Rodriguez del Caño que era un 

amigo de su padre.”  Aproveitando a deixa, Duarte sondou Quajada para saber 91

se podia enviar uma carta ao seu primo Rafael Bernal, em Medina del Campo, a 

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3229, caja 2, f. 10v (méritos de causa de Duarte Rodrigues 90

de Almeida): “luego que este [Duarte Rodrigues de Almeida] entró preso le preguntó [o alcaide 
Andrés Quajada] de donde era, y porque estava preso, a que este respondió que era de la 
Andaluzia y que no sabía porque estaba preso, y también le preguntó si sabía quien le había 
hecho mal y diciéndole este que no sabía y él dijo que bien sabía quien le había hecho el daño y 
pasados quatro o cinco días yendo a vaciar trabó platica con este y le preguntó si era hijo de 
Francisco Rodrigues de Almeida, y este le respondió que si, y que si él le conocía y le había 
visto, y entonces el dicho Quajada, dijo que le había visto en esta ciudad de Valladolid en casa 
de un amigo suyo y que quien le había hecho mal a este entendía era Bustamante Lopez 
coletero que había acusado mucha gente.”

 Ibid.91
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fim de ter notícias da família.  Com a preocupação natural de todo irmão mais 92

velho, Duarte aproveitou para perguntar ao alcaide como andava Marcos, 

escutando como resposta que “su hermano se afligia mucho y después en otra 

ocasión como ya estaba mejor.”  Desde as primeiras semanas, o jovem mártire 93

começava a oscilar emocionalmente nos cárceres.

Passaram-se meses até que Duarte finalmente encontrou a ocasião 

perfeita para redigir a carta ao primo, contando com o auxílio de Quajada, que 

lhe trouxe papel, tinta e pena.  Além de notícias, o menino também solicitava 94

dinheiro ao parente, já antevendo que se quisesse manter a boa vontade do 

alcaide, ela não viria de graça. Não tardou para que a resposta de Rafael Bernal 

chegasse: “Recebi su papel de vuestra merced y me ha pesado de su trabajo y 

cerca de lo que me pregunta en él es, que su padre y su madre y sus hermanos, 

y Manuel Nuñez Bernal y su casa y Beatriz Nuñez [de Ávila], y Guiomar 

Nuñez, están del mismo achaque que vuestra merced.”  Rafael tentava 95

encorajar o jovem Duarte de apenas 18 anos (“no hay sino tener buen animo y 

paciencia”), recordando-lhe: “mire lo que hace que le va la honra a sus padres 

que en las adversidades le ven los hombres.” Por fim, Rafael mostrava 

preocupação com o estado de Marcos: “vea vuestra merced si ha menester otra 

cosa y anime a su hermano.”

 Ibid., ff. 10v-11r: “pasados quatro o cinco días con la ocasión del ofrecimiento que el dicho 92

Quajada le había hecho a este le dijo al dicho Quajada si tendría ocasión de encaminarla una 
carta a Medina del Campo a un pariente que tenía allí para saber lo que havia de nuevo en su 
casa.”

 Ibid., f. 11r.93

 Ibid., f. 12r: “si este queria escribirla la escribiese, que él le traería papel y tinta para ello y 94

habiéndole dicho este que si, le trujo el dicho Quajada, un pliego de papel y un tintero de 
tornillo con pluma adentro y habiéndole dejado el dicho recado en su cárcel escribió una carta a 
Rafael Bernal su primo deste, vecino de Medina del Campo, diciéndole que le avisase de lo que 
tenía de nuevo en su casa deste, y las personas que habían preso de ella y que le enviase por el 
portador veinte doblones de a dos que este estaba preso y su hermano, y pasada una ora volvió 
el dicho Quajada por el dicho tintero y este se le entregó y la dicha carta abierta, porque no le 
havia traído oblea para cerrarla.” A ocasião ocorreu após a liberação de um companheiro de 
cárcere de Duarte, em agosto de 1651. Este mesmo preso, Diego Malo, seria acolhido pelo 
alcaide em sua casa e levaria a carta a Medina del Campo.

 Ibid., f. 12v.95
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Depois de ler a carta, Duarte a rasgou, deixando o dinheiro que viera 

com ela (20 doblones) para o alcaide. No dia seguinte, o menino tornava a 

escrever ao primo Rafael Bernal pedindo “que avisase de lo que hubiese de 

nuevo y que le enviase unas comedias para entretenerse.”  Três ou quatro dias 96

depois Quajada lhe trouxe “unos pedazos de tabaco en hoja, unos dulces y una 

comedia” remetidas por Rafael. O alcaide ainda disse a Duarte que “aunque su 

primo le había dado una docena de ellas [de comédias], no había menester 

tenerlas este todas juntas que él se las iría trayendo una a una, como las fuese 

leyendo y así lo cumplió porque en acabando de leer este una la llevaba y le 

traía otra.”97

Duarte e Marcos procuravam manter contato na prisão tanto quanto 

possível, sempre com a ajuda do alcaide. Uma vez passando pela cela do irmão 

mais velho, Marcos  saiu da fila dos presos e lhe perguntou: “como te va? como 

te hallas? que acusación te han puesto?”  Ao ouvir de Duarte que o haviam 98

acusado de judaizante, Marcos lhe indagou: “qué és lo que has dicho?” Duarte: 

“no más de que era verdad que en la ocasión que estaba el Santísimo 

Sacramento patente en la iglesia había dicho que no estaba delante del 

Santísimo por estar delante un pilar.”  Marcos replicou dizendo que o irmão 99

“había sido un pendejo,” ao que Duarte reagiu “que eso no importava ni podía 

perjudicar a sus padres ademas que había sido verdad y no se quería perjurar 

en otras ocasiones.”

Nos meses que se seguiram, os dois continuaram a se falar.  Numa 100

destas ocasiões, Duarte chegou a ter um desentendimento (“enfado”) com o 

irmão por conta do Santíssimo Sacramento ou de comer toucinho, ao que ouviu 

de Marcos: “ahora que somos mayores podemos sufrir y mira lo que dices, 

 Ibid., f. 13r.96

 Ibid.97

 Ibid., f. 14v.98

 Ibid., f. 15v.99

 Ibid., f. 18r-v: “serian quatro meses todos los días de ración hablaba este [Duarte Rodrigues 100

de Almeida] por las puertas con el dicho su hermano quando passava no más de ‘como te va?’”
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porque aquí te guardarán una palabra por toda la vida.” Neste ponto, Quajada 

interveio, dispersando os meninos: “Vamos y lo que conviene es callar la 

boquita.”101

Aqui um episódio provoca uma inflexão na atitude de Marcos. Depois 

que o alcaide Quajada contou a Duarte que seu irmão “andava melancólico y 

triste,” ele procurou entretê-lo enviando “un libro que tenía que se intitulava 

Contemptus mundi, y después pasados algunos días, le envió la segunda parte 

del Flos Sanctorum.” Duarte recebera ambos os livros do alcaide, mas não fica 

claro se por meio de seu primo Rafael Bernal ou não.  Certo é que aquelas 102

leituras causaram um impacto fortíssimo, inesperado em Marcos.

O Contemptus mundi, o menosprecio del mundo nada mais era do que a 

tradução espanhola que frei Luis de Granada fizera do De Imitatione Christi de 

Thomas Kempis, um livro de devoção católica que enfatizava uma noção de 

religiosidade ascética e intimista calcada na importância do sofrimento e na 

preparação para a morte.  Já a segunda parte do Flos Sanctorum de Pedro 103

Ribadeneyra consistia numa compilação da vida dos santos de cunho 

marcadamente martirológico.  Após o envio dos livros, o alcaide Quajada 104

 Ibid., f. 19r.101

 Ibid., f. 19v: “estando el dicho Marcos Rodrigues en la cárcel nueve, andava melancólico y 102

triste según le dijo a este [Duarte Rodrigues de Almeida] dicho Quajada y para que se 
entretuviese este le envió un libro que tenía que se intitulava Contemptus mundi, y después 
pasados algunos días, le envió la segunda parte del Flos Sanctorum que tenía y le había dado 
Andrés Quajada, por entender que dicho su hermano estava muy melancólico y se entretuviese 
según se lo dijo a este, dicho Quajada y que ya había leído el otro entrambos se los envió este 
por Quajada, en diferentes ocasiones.”

 Thomas Kempis, Contemptus mundi, o menosprecio del mundo: De nuevo añadido un Tratado de 103

Oraciones y exercicios de devocion, ed. frei Luis de Granada (Lerida: Mauricio Anglada e Pablo 
Canals, 1625). A primeira edição da tradução de Granada foi publicada em Sevilla (1536) por 
Jacobo Cromberger.

 Pedro de Ribadeneyra, Flos Sanctorum: O libro de las vidas de los santos (Madrid: Luis Sanchez, 104

1616). Sobre o utilizo do Flos Sanctorum pelos judeus sefarditas, ver: Yosef Kaplan, “Spanish 
Readings of Amsterdam’s Seventeenth-Century Sephardim,” in Jewish Books and their Readers: 
Aspects of the Intellectual Life of Christians and Jews in Early Modern Europe, eds. Scott Mandelbrote 
e Joanna Weinberg (Leiden: Brill, 2016), 334; The Marrakesh Dialogue: A Gospel Critique and Jewish 
Apology from the Spanish Renaissance, ed. Carsten Wilke (Leiden: Brill, 2014), 93. Ver também 
capítulo 3 desta tese.
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relatou a Duarte, preocupado, que seu irmão “estaba malo y había dado en no 

querer comer.”  Marcos tinha começado a fazer os jejuns judaicos.105

O jovem de apenas 15 anos logo caiu doente em decorrência da privação 

de comida. Acompanhado do alcaide, Duarte pagou uma visita à cela de 

Marcos (indo descalço, para que os outros presos não o ouvissem), encontrando 

“su hermano malo en la cama, con quien estuvo un rato y le hizo comer de unos 

bizcochos que tenia allí.” Ao chegar na cela, Duarte avistou os dois livros.  106

Mas não falou com o irmão “sobre cosa ninguna, mas de que comiese y sobre su 

salud.”  Nos dias seguintes ele enviaria a Marcos (sempre através do alcaide) 107

“un puchero que había guisado con mucha especie y todo recado para que 

comiese (…) unos anises (…) unas avellanas.”  108

Após um mês, Marcos já estava de pé novamente e Duarte foi ter com ele 

sobre suas causas.  Não há na documentação indícios de que os irmãos 109

tenham conversado sobre a possibilidade do martírio. Marcos parecia guardar 

aqueles pensamentos consigo, meditando a fundo a decisão. No meio-tempo, 

Quajada pegou o Contemptus mundi de volta porque os inquisidores 

descobriram que Marcos estava sustentando que “había leído en él unas 

AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3229, caja 2, f. 18v (méritos de causa de Duarte 105

Rodrigues de Almeida).
 Ibid., f. 19v: “los cuales dichos libros los vio este en la postrera ocasión que vio a dicho su 106

hermano en su cárcel.” Ver também: AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3224, caja 2, f. n.n. 
(relación de causas, 5 setembro 1651): “y porque hubo relación de el alcaide y su teniente había 
seis días que [Marcos Rodrigues de Almeida] no queria comer, se examinó Angel Vaz que es 
compañero de cárcel (…) y el primero declara no había comido vianda sino medio pan y unas 
uvas que el le dava en aquel tiempo.”

 Ibid., f. 17v-18r: “le dijo el dicho Andrés Quajada a este que su hermano estava malo y había 107

dado en no querer comer (…) le llevó a este a la cárcel nueve adonde estava el dicho Marcos 
Rodrigues y le dijo a este que se descalzara porque estava Bustamante Lopez en diez, y no 
queria que le sintiese, y este se descalzó y fue a dicha carzel donde estava su hermano malo en 
la cama, con quien estuvo un rato y le hizo comer de unos vizcochos que tenia alli, estando 
presente dicho Quajada, y despues le Volvio a este a su carzel, sin haver tratado este con su 
hermano sobre cosa ninguna, mas de que comiese y sobre su salud.”

 Ibid., f. 18r.108

 Ibid. “pasado como un mes el dicho su hermano estuvo levantado y este fue otra vez a verle 109

a su cárcel llevado de dicho Quajada, y estuvo con el otro rato en el qual trataron de sus causas 
y este le dijo lo que le habían puesto en acusación y el le refirió lo que le habían dado que 
aunque en parte convenia con la deste no en todo.”
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oraciones de la ley de Moisés.”  Então ocorre o fatídico episódio do dia 5 de 110

abril de 1653, com o menino colando na parede de sua cela um bilhete escrito 

“Viva la ley de Moisés!”

No mesmo dia, como vimos, Duarte visitou a cela do irmão. Durante a 

conversa, Marcos insistiu que “[era] verdad lo que decía y que lo tenía 

comprobado con los libros que le habían dado y luz con que Dios le había 

alumbrado.”  Os dois irmãos permaneceram juntos por cerca de duas horas. O 111

alcaide trouxe um pouco de vinho para que bebessem. Marcos, porém, “no 

quiso llegar a gustarlo porque dicho Quajada metió los dedos en el puchero (…) 

donde tenía carnero y tocino y los metió en la taza, en que había de beber (…) 

con lo cual no quiso beber el vino por decir que había tocado a tocino.”  112

Rindo-se, Quajada disse-lhe então que “era aquello mucho escrúpulo.” Mas 

ficava provado que, dali por diante, Marcos pretendia seguir o judaísmo à risca 

até o fim.

Esta foi a última vez que os dois irmãos se encontraram.  Em 13 de 113

agosto de 1653, os inquisidores torturaram Marcos, que admitiu judaizar 

secretamente com diversos outros membros de sua família. Vendo que a 

situação era incontornável, Duarte passou de negativo à réu confesso, também 

admitindo suas culpas.  Em diversas ocasiões, o tribunal enviou padres 114

qualificadores na tentativa de reduzir Marcos ao catolicismo, mas ele 

permaneceu protervo e impenitente.  Por mais de um ano os inquisidores se 115

empenharam naquela tarefa, em vão. Marcos não cedeu nem mesmo quando 

 Ibid., ff. 20v-21r.110

 Ibid., f. 21r.111

 Ibid., ff. 21v-22r.112

 Ibid., f. 22r: “después llevó dicho Quajada a dicho su hermano a la cárcel, y este se quedó en 113

la suya y nunca le ha visto.” Nesta audiência Duarte muda ligeiramente a versão e diz que foi 
seu irmão, Marcos, que o visitou em sua cela, não o contrário.

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3225, f. n.n. (relación de causas, 6 setembro 1653).114

 Ibid., f. n.n. (relación de causas, 14 outubro 1653).115
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esteve à beira da morte nos cárceres secretos, em outubro de 1654.  Uma vez 116

recuperado, ele seria despachado em outubro do ano seguinte para o auto de fé 

celebrado em Santiago de Compostela.

7. No soy teólogo, y no es mucho que no sepa responder

No dia 17 de março de 1655, a Suprema de Madrid escrevia ao tribunal 

da inquisição de Córdoba depois de analisar o processo contra Manuel Nuñez 

Bernal contendo nada menos do que 771 páginas.  Durante os quatro anos em 117

que esteve preso Bernal sempre negou enfaticamente as acusações de que era 

judaizante, apesar de provas contundentes (quarenta e duas testemunhas 

tinham fornecido relatos minuciosos de suas práticas e zelo fervoroso pela lei de 

Moisés).  Por ter permanecido o tempo todo negativo, sem denunciar 118

cúmplices ou assumir suas culpas, a Suprema determinou que Bernal fosse 

relaxado ao braço secular.119

Dali a um mês, o conselho voltava a escrever aos inquisidores de 

Córdoba, alertando-os para não informarem Bernal da sentença de morte “hasta 

la noche antes del auto [de fé] sin ponerle religiosos hasta entonces y en 

cualquier tiempo que confesare como sea antes de publicarse la sentencia se 

admitirá a reconciliación y no executareis la sentencia de relajación.”  Esta 120

medida de praxe visava evitar, por exemplo, que os presos se suicidassem nos 

cárceres ou que as reconciliações com o catolicismo fossem insinceras (como se 

 Ibid., f. n.n. (relación de causas, 24 outubro 1654): “está protervo aunque en diferentes 116

ocasiones se le han hablado, enseñado y persuadido los calificadores. Y porque en este mes de 
octubre ha estado malo y de cuidado diferentes días le han instruido en su cárcel padres 
calificadores y con todo eso está pertinaz.”

 AHN, Inquisición de Córdoba, libro 604, f. 137r (carta da Suprema à inquisição de Córdoba, 17 117

março 1655).
 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2421, caja 1, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à 118

Suprema, 4 fevereiro 1655).
 AHN, Inquisición de Córdoba, libro 604, f. 137r (carta da Suprema à inquisição de Córdoba, 17 119

março 1655).
 Ibid., f. 146r (carta da Suprema à inquisição de Córdoba, 13 abril 1655). Esta medida seguia as 120

instruções internas da inquisição estipuladas em 1644, como a própria Suprema recorda na 
carta.

106



aquelas mediante tortura não o fossem).  Mas a preferência pela reconciliação 121

de Bernal também mostra que os inquisidores queriam impedir a todo o custo 

que o auto de fé se tornasse um espaço para que um eventual mártire desafiasse 

publicamente a autoridade do tribunal, como de fato ocorreria.

Antes de avançarmos, um aspecto é digno de nota. Todos os mártires da 

diáspora sefardita (de Isaac de Castro Tartas a Lope de Vera e Isaac de Almeida) 

adotaram um tom combativo já durante o processo, confrontando os algozes e 

sustentando suas crenças abertamente na sala de audiências. Esta característica, 

aliás, distingue os mártires em geral, independente da religião. Todavia, Bernal 

negou do início ao fim as acusações, jamais entrando em rota de colisão com os 

inquisidores ou esgrimindo a favor de sua posição. Isto faz dele um caso raro, 

se não único. Por que agiu dessa maneira? 

A questão é intrigante. Se Bernal quisesse ser mártire desde o começo, 

mais valia partir para o ataque. Sua repulsa pelos inquisidores era tamanha que 

julgava que eles não se dignificavam nem mesmo ao embate? Temia ser 

persuadido? Estaria ele imbuído de um tal espírito de honra e lealdade que se 

recusava a delatar os parentes? Mas todos já tinham confessado suas culpas. 

Acreditava que negar tudo era a melhor estratégia para sair vivo dos cárceres? 

De fato, isto funcionara para seu irmão Pedro Bernal em Granada.

Seja como for, na noite do dia 2 de maio de 1655, véspera do auto de fé, 

os inquisidores de Córdoba comunicaram a sentença de morte ao réu. Bernal 

explodiu:

 Ibid., f. 87r (carta da Suprema à inquisição de Córdoba, 11 novembro 1653): “Remitais 121

señores a la inquisición de Granada los relaxados que en essa hubiere, hechas sus sentencias con 
la custodia y guarda que conviniere para su seguridad, tomando algún pretexto de modo que 
los reos no entiendan el fin para que se remiten por escusar no suceda alguna desgracia para 
que salgan al auto publico de fe.” Esta carta se referia precisamente aos membros da 
“complicidad de Écija,” que acabaram não saindo no auto de fé em Granada porque suas causas 
ainda estavam em andamento. Mas isso nos dá uma dimensão de como os presos por vezes 
preferiam morrer pelas próprias mãos do que conceder à inquisição o gosto de executar a 
sentença.
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Al oír la sentencia de su muerte, declaró su judaísmo, juntamente con su protervia, 

ratificándose en su error, tan pertinaz y ciegamente, que no fueron bastantes con él 

los muchos consejos, platicas, y argumentos de los religiosos santos, y letrados, que le 

convencieron muchas veces el entendimiento, pero nunca la voluntad. Era hombre 

sin letras, y por eso más difícil de persuadir, porque en viéndose convencido hallaba 

la solución en su misma ignorancia, y así respondia muchas veces: ‘No soy teólogo, y 

no es mucho que no sepa responder.’122

Os relatos dão conta de que diversos religiosos tentaram demovê-lo da fé 

judaica e “trabajaron con él mucho, todo en vano, desde el principio de la 

noche.”  Já de madrugada, foi chamado um jesuíta catedrático de teologia e 123

qualificador do Santo Ofício, mas Bernal permaneceu irredutível. Enquanto 

isso, as relapsas Elena Mendez, sua filha Blanca Rodrigues de Almeida e sua 

irmã Catalina Mendez também foram informadas que receberiam a pena 

capital. Mas, ao contrário de Bernal, cederam às pressões dos religiosos e se 

dispuseram a “morir cristiana, y católicamente.”124

Do rol de oitenta e oito condenados no auto de fé, setenta e oito eram 

acusados de judaizantes. Destes, ao menos dezenove estavam envolvidos 

diretamente na “complicidad de Écija” (entre penitenciados, reconciliados, 

relaxados em pessoa ou em estátua). O dia seguinte ficaria marcado como uma 

verdadeira tragédia coletiva.

8. Ni buen católico, ni buen hereje: o auto de fé de 3 maio 1655

Aquela segunda-feira 3 de maio de 1655, dia da Exaltação da Cruz, 

começou cedo. “Con la primera luz vieron la del Cielo los miserables, que tanto 

 Nicolás Martinez, Auto General de la Fe, esto es la verdad católica triunfante contra el error: La 122

iglesia estoza legitima de Christo vengada de la repudiada Sinagoga de los enemigos desertores del nombre 
christiano, perdonados unos, castigados otros, todos vencidos a los pies de la Santísima Cruz (Córdoba: 
Salvador de Cea Tesa, 1655), f. n.n. A versão impressa que consultei desta relación encontra-se 
em: AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2421, caja 2. Há uma transcrição em: Gaspar Matute i 
Luquin, Colección de los Autos generales i particulares de fé, celebrados por el tribunal de la Inquisición 
de Córdoba (Córdoba: Imprenta de Santaló Canalejas, 1836), 127-214: 159 (para a citação).

 Martinez, Auto General de la Fe, f. n.n. [Luquin, 159]123

 Ibid. [Luquin, 158].124
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tiempo habían ocupado aquellos lóbregos calabozos, y funestas cárceles.”  125

Pouco a pouco os réus foram saindo ao pátio em silêncio, acompanhados pelos 

inquisidores, secretários e ministros do Santo Ofício que os consolavam e os 

vestiam com as suas insígnias. Dois familiares empunhando varas da justiça 

assumiram a custódia de cada indivíduo, escoltando-os de ambos os lados. 

Perfilados de acordo com a gravidade dos delitos, os réus saíram em procissão. 

Eram 6 da manhã. A multidão correu para assistir aquele triunfo da fé católica, 

aglomerando-se pelas ruas de Córdoba. Padres, aristocratas, ladrões, crianças e 

andrajos se acotovelavam em busca de um espaço para espiar o espetáculo. 

Outros tantos, mais privilegiados, contemplavam das janelas.

O cenário caótico produzido por essa turba amorfa contrastava com a 

rígida hierarquia da procissão, planejada nos mínimos detalhes para espelhar a 

configuração da sociedade de Antigo Regime.  Na dianteira, a Santa Cruz da 126

Paróquia coberta por um véu negro que simbolizava a ignorância dos réus 

quanto à lei de Cristo, com a inscrição In hoc signo vinces, em letras douradas.  127

Caminhavam junto dela os curas e diversos capelães vestidos de branco. Logo 

atrás iam os réus. Primeiro três bígamos, quatro feiticeiras e mais três fautores. 

Em seguida, endossando capa amarela e sambenito vinha Jorge Mendez de 

Castro na ala dos penitenciados. Atrás dele, caminhavam na fileira dos 

reconciliados Leonor Baez e seu filho Jorge Nuñez Bernal de apenas treze anos; 

Beatriz de Ávila, seu filho Antonio de Ávila e a criada Maria Gonzalez; além de 

Francisco Rodrigues de Almeida e os dois filhos, Pedro e Maria, de dezessete e 

quinte anos. Todos traziam, além dos sambenitos com os respectivos nomes e 

 Nicolás de Vargas Valenzuela, Triunfo Gloriosamente Grande: Demostración heroicamente 125

religiosa, azote pavoroso de la ignorante malicia, castigo justo de la detestable perfidia judaica, juicio 
tremendo de las venganzas de Dios. Auto General de la Fe. (Córdoba: Andrés Carrillo, 1655), f. n.n. 
Consultei uma versão impressa desta relación em: AHN, Inquisición de Cordoba, legajo 2421, caja 
2. Há transcrição em: Rafael Gracia Boix, Autos de fé y causas de la Inquisición de Córdoba 
(Córdoba: Imprenta Provincial, 1983), 425-444.

 Consuelo Maqueda Abreu, El auto de fe (Madrid: Istmo, 1992), 201-295.126

 Vargas Valenzuela, Triunfo Gloriosamente Grande, f. n.n. [Boix, 428].127
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sentenças, “velas de cera amarilla en las manos (apagadas como su caduca ley) 

y sogas a la garganta.”128

A procissão continuava com as estátuas de Luís Baez, Francisco Nuñez 

Pantoja, Diego Alvarez e Francisco (todos fugitivos) vestidas com sambenitos e 

que imitavam, tanto quanto possível, a descrição física dos condenados. Logo 

vinha a estátua de Antonio Lopez Bernal e uma caixa com seu nome escrito “em 

letras bien grandes, para que todos con facilidad” pudessem lê-lo.  Dentro da 129

caixa estavam seus ossos, exumados especialmente para serem incinerados 

naquela ocasião.

Depois seguia a relaxada Elena Mendez ao lado de sua filha, Blanca 

Rodrigues de Almeida, e da irmã Catalina Mendez. As três caminhavam com 

sambenitos e corozas de fogo, segurando cruzes verdes com a imagem de Cristo 

nas mãos.  Todas eram acompanhadas de perto por religiosos que tentavam 130

consolá-las do inconsolável, argumentando que faziam bem em se reduzirem 

antes de morrer, e que por isso teriam suas almas salvas.

Por último, “remataba este miserable espectáculo, la obstinación mas 

rebelde, el hereje mas contumaz, y mas protervo apóstata que han conocido los 

siglos: Manuel Nuñez Bernal (…) fusta diabólica desatada, en apostasia, errores, 

y dogmas; judío tan fuertemente pertinaz, que asistido toda la noche en la 

inquisición, y todo el día en el cadalso (…) fue tal su dureza, que admiró a 

cuantos llevados de cristiano afecto, y cansados ya de tan maliciosa protervia, 

se retiraban confusos, se retiraban compungidos, y desconfiaban 

desengañados.”131

 Ibid. [Boix, 434]: “los penitenciados, y reconciliados, con capotillos de paño amarillo, y las 128

fajas, o aspas de los sambenitos coloradas, más o menos anchas conforme su culpa, y el tiempo 
que a de durar su penitencia. Iban todos los reos en cuerpo, velas de cera amarilla en las manos 
(apagadas como su caduca ley) y sogas a la garganta, en cuyos cifrados nudos, pudieron muy 
bien reconocer los que tenían sentencia de azotes.”

 Martinez, Auto General de la Fe, f. n.n. [Luqui, 162].129

 Vargas Valenzuela, Triunfo Gloriosamente Grande, f. n.n. [Boix, 435].130

 Ibid.131
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Desfilando pela cidade, a procissão terminou na Plaza de los Reales 

Alcázares. Os réus então se dirigiram ao cadafalso e tomaram seus lugares, 

interrompendo a celebração da missa.  Em seguida subiu ao púlpito o frei 132

Alonso Henriquez para proferir um sermão diante da multidão, cujo tema era 

Moises exaltavit serpentem in deserto.  O secretário do Santo Ofício tomou o 133

lugar do padre e leu a profissão de fé, repetida pelo povo, em que juravam 

“defender y nunca ofender al Santo Tribunal de la Inquisición.”  Enquanto 134

isso, Henriquez tentava dissuadir Bernal de morrer na lei de Moisés, no que foi 

seguido por outros dois religiosos. Tudo em vão.135

Por volta das onze da tarde teve início a leitura das sentenças. Um a um 

os réus eram chamados a se dirigirem ao tablado com todas as suas insígnias 

para escutarem as respectivas penas na frente do altar. Com exceção dos 

relaxados, nenhum condenado sabia que punição lhe aguardava. 

Jorge Mendez de Castro: abjurar de leve; multa de mil ducados; desterro de Écija, 

Córdoba, Madrid e dez léguas em contorno por tempo de oito anos.

***
Leonor Baez (32 anos): hábito e cárcere perpétuos; desterro de Écija, Madrid e oito 

léguas em contorno por tempo de seis anos.

Jorge Nuñez Bernal (13 anos): hábito e cárcere por quatro meses; desterro de Écija, 

Córdoba, Madrid e quatro léguas em contorno por seis meses.

***
Francisco Rodrigues de Almeida (60 anos): hábito e cárcere irremissíveis; 200 açoites; 

desterro de Écija, Córdoba, Madrid e vinte léguas em contorno, bem como dos portos 

de mar e fronteiras com a França.

Pedro Rodrigues de Almeida (17 anos): hábito e cárcere por um ano; desterro de Écija, 

Córdoba, Madrid e seis léguas em contorno por dois anos.

 Martinez, Auto General de la Fe, f. n.n. [Luqui, 163].132

 Ibid. [Luqui, 169-187].133

 Ibid. [Luqui, 170].134

 Ibid. [Luqui, 160-161]: “en especial fueron a hablar al tablado, el mui reverendo padre 135

maestro fraile Antonio de Baena, prior del convento Real de San Pablo, orden de Santo 
Domingo, y el reverendo padre fraile Alonso Henriquez de Santo Tomás; y el señor doctor Don 
Fernando Gazapo, canónigo magistral de esta santa iglesia, todos emplearon sus letras en 
predicarle, pero ninguno pude conseguir el fruto de convertirle.”
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Maria Rodrigues de Almeida (15 anos): hábito e cárcere por seis meses; desterro de 

Écija, Córdoba, Madrid e quatro léguas em contorno por um ano.

***
Beatriz de Ávila (38 anos): hábito e cárcere perpétuos irremissíveis; desterro de Écija, 

Córdoba, Madrid e dez léguas em contorno por oito anos.

António de Ávila (23 anos): hábito e cárcere perpétuos irremissíveis; desterro de Écija, 

Córdoba, Madrid e doze léguas em contorno por oito anos.

Maria Gonzáles (22 anos): hábito e cárcere por seis meses; desterro de Écija, Córdoba, 

Madrid e seis léguas em contorno por um ano.

Às quatro horas da tarde Manuel Nuñez Bernal e os demais relaxados 

foram entregues formalmente ao braço secular e encaminhados para o 

quemadero no Campo del Marrubial, fora dos muros da cidade.  Geralmente, os 136

condenados eram levados rumo ao local da execução montados em burros ou 

asnos, mas nossas fontes calam sobre este particular grotesco.  Certo é que iam 137

escoltados por soldados designados para conter a plebe convulsiva que os 

seguia naquele cortejo lúgubre. Uns provavelmente xingavam, cuspiam e 

atiravam objetos nos réus, enquanto outros simplesmente se apiedavam e 

sofriam junto daquelas pobres almas.

O cenário do quemadero, preparado secretamente naquela manhã, 

consistia numa pilha de lenha e cinco pedaços de pau fincados à terra com cerca 

de quarenta centímetros de distância um do outro.  Tão logo chegaram, o 138

verdugo amarrou Manuel Nuñez Bernal, Elena Mendez, Blanca Rodrigues de 

Almeida, Catalina Mendez e mais um desgraçado àquelas estacas de madeira 

para o cumprimento da sentença. Aos prantos, as três mulheres manifestaram o 

desejo de morrerem na lei de Cristo “con repetidos y amorosos actos de 

 Vargas Valenzuela, Triunfo Gloriosamente Grande, f. n.n. [Boix, 436]: “Fueron llevados al 136

Campo que dicen del Marrubial, fuera de la puerta Plasencia.”
 Maqueda Abreu, El auto de fe, 419.137

 Vargas Valenzuela, Triunfo Gloriosamente Grande, f. n.n. [Boix, 436]: “este mesmo día [3 maio 138

1655] amaneció junta gran prevención de leña, y fijados en tierra cinco palos (secreto no 
revelado hasta esta hora) que distantes uno de otro como media vara, formaban un siete de 
guarismo donde amarrados por el verdugo los reos (…).”
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contrición y fe” (que devem ter incluído o humilhante beijo na cruz).  Em 139

questão de segundos o carrasco garroteou mãe, filha e irmã.

Mesmo depois de ver o desespero das conhecidas sufocando ao seu lado 

Bernal não abjurou, mantendo-se firme no judaísmo. O que se segue é uma cena 

atroz de seu martírio:

se les fue aplicando al fuego poco a poco a los cuatro ya difuntos troncos, a vista del 

rebelde, por si acaso lento el fuego con las retóricamente vivas lenguas de sus llamas 

bastase a persuadir (…) acercándole a los pies, y ropas del vivo, le fuere ponderando 

en buen lenguaje su riesgo: luego apartándole aquella piadosa amenaza en forma de 

llama, porfiaban las devotas persuasiones: acción que repetida cuatro o cinco veces 

(más o menos intimada) no le obligó a que perdiese la infernal entereza de su 

rebeldía. Si bien cuanto hablaba o respondía, eran locuras y despropósitos, y tal vez 

prevaricando, su misma confusión y terquedad daba a entender, que el miserable 

estaba sin duda poseído del Demonio, y así obraba impedido y indeciso, ni buen 

católico, ni buen hereje.140

Enquanto isso, sua mulher, filho e parentes continuavam a escutar as 

sentenças.  Já batiam oito da noite quando aquela longuíssima leitura terminou. 

Todos os réus baixaram do cadafalso e se puseram de joelhos para serem 

reconciliados pelo tribunal. A capela de músicos entoou o Veni Creator Spiritus, e 

sob o canto Misere mei, Deus retirou-se pouco a pouco o véu negro que cobria a 

Cruz.  O auto de fé terminava com a canção Te Deum Laudamus. O relógio 141

marcava nove horas.

 Ibid. “Dióse garrote primero al hombre, y a las tres mujeres, que con repetidos y amorosos 139

actos de contrición, y fe, murieron confesando a Jesús Cristo, y deseando a diluvios de sus 
dichosamente fervorosas lágrimas, acompañadas de las de todos los circunstantes.” Ver 
também: AHN, Inquisición, libro 380, f. 111r (carta da Suprema ao rei Filipe IV, 10 maio 1655): 
“murieron reconociendo sus errores y con demostración de arrepentimiento.”

 Ibid.140

 Ibid., [Boix, 437].141

113



9. Os cavaleiros do Apocalipse 

A descrição terrivelmente vívida do martírio de Abraham Nuñez Bernal 

citada acima encontra-se na relación del auto da fé do doutor Nicolás de Vargas 

Valenzuela, testemunha ocular dos fatos. A princípio este tipo de fonte deve ser 

utilizado pelos historiadores com bastante cautela, pois seu objetivo 

marcadamente propagandístico não raro levava os autores a exagerarem no tom 

espetaculoso para impressionar o público. Todavia, três dias depois do auto (6 

maio 1655) Vargas escreveu uma carta ao amigo Baltasar Belas contando 

detalhes que não ousaria incluir na relación. Dentre eles, as derradeiras palavras 

de Bernal:

A 3 del corriente se celebró [o auto de fé] con la grandeza y ostentación que no se 

puede encarecer. Fueron interlocutores en esta farsa no sé si ochenta y cinco o 

noventa y cinco (no ha habido, lugar de ajustar esto). Relajados a la justicia seglar, 

cinco: tres mujeres, y dos hombres. De estos el uno se dejo quemar vivo, el mas 

protervo hereje, que refieren las Historias. No hubo especie de herejía en que 

miserablemente no cayese ni fue posible la asistencia de los maiores teólogos de 

Andalucía que concurrieron aquí, a sacarle de ellas. Finalmente murió lastimándose 

mucho y diciendo a gritos, ‘Ó desdichado pueblo, que castigo se te aguarda dentro 

de 3 dias, que será mi venida, en un caballo blanco, no quedará en este miserable 

lugar piedra sobre piedra.’ (…) Las mujeres obligaron más a lástima, porque tenían 

buenas caras. (…) No tengo tiempo de presente para dilatarme más.142

A natureza privada do documento mostra o Vargas completamente 

despido de seu artifício retórico, e a confiabilidade do conteúdo reportado na 

carta é inquestionável. A frase proferida por Bernal já em chamas parece uma 

clara referência ao livro do Apocalipse  19: 

Vi os céus abertos e diante de mim um cavalo branco, cujo cavaleiro se chama Fiel e 

Verdadeiro. Ele julga e guerreia com justiça. / Seus olhos são como chamas de fogo, e 

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2421, caja 2, f. n.n. (carta de Nicolás Vargas Valenzuela a 142

Baltasar Belas, 6 maio 1655). Sublinhado no original.
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em sua cabeça há muitas coroas e um nome que só ele conhece, e ninguém mais. / 

Está vestido com um manto tingido de sangue, e o seu nome é Palavra de Deus. (…) / 

De sua boca sai uma espada afiada, com a qual ferirá as nações. ‘Ele as governará com cetro 

de ferro.’ Ele pisa o lagar do vinho do furor da ira do Deus todo-poderoso. (…) / Então vi a 

besta, os reis da terra e os seus exércitos reunidos para guerrearem contra aquele que 

está montado no cavalo e contra o seu exército. / Mas a besta foi presa, e com ela o falso 

profeta que havia realizado os sinais milagrosos em nome dela, com os quais ele havia 

enganado os que receberam a marca da besta e adoraram a imagem dela. Os dois foram 

lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. / Os demais foram mortos com 

a espada que saía da boca daquele que está montado no cavalo. E todas as aves se 

fartaram com a carne deles.143

Mas, naquele momento dramático antes do último suspiro, teria de fato 

vindo à mente de Bernal logo um texto alheio à tradição judaica? Para 

respondermos a esta pergunta, precisamos retornar a Valladolid. 

Como vimos, a história que o alcaide Andrés Quajada contou a Marcos 

Rodrigues de Almeida (Isaac de Almeida) sobre Lope de Vera foi decisiva para 

que o jovem mudasse os rumos do processo e optasse pelo martírio. Dali a 

alguns dias, foi a vez de seu irmão Duarte Rodrigues de Almeida perguntar ao 

alcaide, curioso, quem era o tal Lope de Vera. Quajada então respondeu que “le 

habían preso en Salamanca y que había dicho después de muerto había de volver en 

un caballo blanco.”144

Até onde eu saiba, nenhum outro documento atribui esta frase a Lope de 

Vera. Mas o alcaide conhecia muito bem aquele célebre mártire que passara 

anos preso no tribunal, provavelmente testemunhando seu trágico fim na 

fogueira em 1644. As impressões deixadas pelo episódio na memória de 

 Apocalipse 19:11-21 (itálicos meus).143

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3229, caja 2, f. 21r-v (méritos de causa de Duarte 144

Rodrigues de Almeida): “pasados algunos días yendo a vaciar le preguntó este [Duarte 
Rodrigues de Almeida] al dicho [Andrés] Quajada que quién era Don Lope de Vera y él le 
respondió lo mismo que le había dicho su hermano Marcos Rodrigues y que le habían preso en 
Salamanca y que había dicho después de muerto había de volver en un cavalo blanco y que 
había dado en aquella errónea” (itálicos meus).
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Quajada foram tão fortes ao ponto de ele conseguir se recordar das palavras 

exatas do mártire nove anos depois.

Oras, como Bernal e Quajada jamais se encontraram, aqui só existem 

duas possibilidades: ou Bernal e Lope de Vera tinham o livro do Apocalipse 

como fonte em comum; ou Bernal ecoava o livro do Apocalipse indiretamente, 

através de Lope de Vera (o que não só reforçaria a veracidade do relato de 

Quajada, como mostraria que ele era de conhecimento geral). Se estivermos 

certos, na hora fatal Bernal não pensava senão no outro mártire, Lope de Vera, 

cuja trágica história re-vivia. Seja como for, a promessa final daqueles dois 

homens antes de partirem deste mundo revela toda a dimensão escatológica por 

trás do sacrifício dos cripto-judeus: mártires e cavaleiros do apocalipse.

10. Una mordaza en la boca y una cruz verde en las manos: o auto de fé 

de 18 outubro 1655

Em 29 de julho de 1655, a Suprema escrevia ao tribunal de Valladolid 

solicitando que tão-logo recebessem aquela carta votassem a causa de Marcos 

Rodrigues de Almeida e o remetessem “sin perder tiempo” à inquisição da 

Galícia para que saísse no auto de fé programado para o dia de São Mateus (21 

setembro).  Ciosos dos próprios casos, e querendo avolumar os presos para 145

também montarem seu espetáculo na cidade, os inquisidores de Valladolid bem 

que tentaram postergar o julgamento da sentença, mas em 11 de agosto os 

ministros da Suprema reforçavam a ordem: “embairéis luego al Consejo el 

processo (…) para que pueda llegar a tiempo a dicha inquisición de Galícia.”  146

 AHN, Inquisición de Valladolid, libro 721, f. 171r (carta da Suprema à inquisição de Valladolid, 145

29 julho 1655). Neste e em alguns documentos sucessivos, os ministros em Madrid se referem a 
Marcos como “Pedro Rodrigues de Almeida.” Mas não há dúvida de que se tratasse de um 
equívoco, depois retificado na correspondência. Para a Suprema determinando que a inquisição 
de Santiago fizesse o auto de fé no dia de São Mateus (21 setembro), ver: AHN, Inquisición de 
Santiago, libro 683, f. 276r (carta da Suprema à inquisição de Santiago, 28 julho 1655).

 AHN, Inquisición de Valladolid, libro 721, f. 172v (carta da Suprema à inquisição de Valladolid, 146

11 agosto 1655).
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Nove dias depois, o tribunal local cedia e votava definitivamente a sentença de 

Marcos: “a relaxar.”147

Após receber e analisar o processo (266 fólios no total), a Suprema tornou 

a insistir: “remitiréis este reo a la inquisición de Santiago con la custodia y 

guarda que pareciere necesario y lo más presto que se pueda para que en ella 

haya tiempo de poderle comunicar algunas personas por [se?] le pueden 

reducir.”  Os inquisidores de Valladolid finalmente cumpriram as ordens, 148

despachando Marcos com sua sentença em forma para Santiago em 10 ou 11 de 

setembro.149

Àquela altura, o auto de fé em Santiago tinha sido remarcado para o dia 

de São Lucas (18 outubro).  Durante quase um mês, os inquisidores daquele 150

tribunal tentaram sem sucesso persuadir o jovem a reduzir-se ao catolicismo. 

Assim, no dia programado Marcos saiu na procissão do auto de fé ao lado de 

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3226, f. n.n. (relación de causas, 4 setembro 1655). O 147

documento informa que a causa foi votada definitivamente em 20 de agosto.
 AHN, Inquisición de Valladolid, libro 721, f. 177v (carta da Suprema à inquisição de Valladolid, 148

1 setembro 1655). Os inquisidores de Valladolid tinham enviado o processo à Suprema em 21 de 
agosto, um dia após votarem a sentença de Marcos. Ver: AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 
3226, f. n.n. (carta dos inquisidores de Valladolid à Suprema, 21 agosto 1655).

 AHN, Inquisición de Valladolid, legajo 3226, f. n.n. (carta dos inquisidores de Valladolid a 149

Suprema, 11 setembro 1655). Embora os inquisidores digam que Marcos foi despachado no dia 
do envio da carta, alguns documentos dão como data 10 de setembro. Ver: AHN, Inquisición de 
Valladolid, legajo 3226, f. n.n. (relación de causas, sem data 1655); AHN, Inquisición de Valladolid, 
legajo 2135, caja 2, exp. 30, ff. 4v-5v (relación de causas, 17 dezembro 1655). Este último 
documento contém uma boa síntese da cronologia da causa contra Marcos.

 AHN, Inquisición de Santiago, legajo 2906, caja 2, f. n.n. (carta dos inquisidores de Santiago à 150

Suprema, 7 agosto 1655). No documento, os inquisidores pedem o adiamento da celebração do 
auto de fé porque o dia São Mateus (21 setembro) cairia no período da colheita do vinho que 
tinha sido antecipada, impossibilitando que muitos ministros comparecessem ao auto, mas 
também porque precisavam de mais tempo para ajustar as causas.
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outros quarenta e três condenados rumo a Plaza de la Quintana.  Como 151

mandava o manual ele ocupava o final da fila junto a mais três relaxados (os 

irmãos Francisca Rodriguez, Ana Diaz e Geronimo Diaz, todos portugueses 

vecinos de Orense e judaizantes relapsos).

Marcos participou daquela caminhada vexatória endossando “hábito y 

coroza con llamas, una soga a la garganta con una mordaza en la boca y una 

cruz verde en las manos.”  Que estivesse amordaçado só indica uma coisa: ele 152

seguia na procissão gritando impropérios contra os inquisidores e a lei de 

Cristo, para escândalo dos fiéis.  Os autores dos Elogios, que saberiam de seu 153

martírio através de uma testemunha ocular dos eventos (“nos salen relatando 

testigos de vista fidedignos”),  fornecem mais detalhes sobre este particular:154

venía con una mordaza en la boca que como hablaba libremente las verdades, 

recelaron que allí descubriese sus engaños, y manifestasse sus maldades, con todo le 

preguntaron si se queria reduzir, y el haciendo señas con la cabeça, imaginaron que lo 

queria hacer, y mas que de prisa le quitaron la mordaza, pero el viéndose libre hablo 

pocas palabras, que no le dejaron hablar muchas porque les dijo que eran unos 

idolatras y si pensaban que había de trocar su Dios y su ley por otro, que estaban 

engañados, y que se diese prisa a executar sus tiranias porque había de llover un 

diluvio de aguas que se las impediría.155

 AHN, Inquisición de Santiago, legajo 2906, caja 2, f. n.n. (Relación de las sentencias, delitos, y 151

personas que salieron al Auto Publico General de Fe que celebró la Inquisición del Reino de Galícia en la 
Plaza de la Quintana de la Ciudad de Santiago día del Señor San Lucas diez y ocho de octubre de mil y 
seiscientos y cinquenta y cinco anos). Há uma cópia abreviada em: BNE, MSS/2.031, ff. 79r-82r. 
Vale dizer que, ao contrário da relación original preservada no Archivo Histórico Nacional, a 
cópia custodiada na Biblioteca Nacional de España traz 39 condenados ao invés de 44, e 
também omite detalhes importantíssimos sobre a sentença dos condenados, apresentando-as de 
maneira bem mais sintética. Para uma lista dos autos de fé na Espanha durante o século XVII, 
que incluem aqueles de Córdoba (3 maio 1655) e Santiago (18 outubro 1655), ver: AHN, 
Inquisición, libro 1.331, ff. 82r-86v.

 AHN, Inquisición de Santiago, legajo 2906, caja 2, f. n.n. (Relación de las sentencias, delitos y 152

personas…).
 Marcos seria o único amordaçado de todos os 44 condenados. O manual dos inquisidores 153

também sugeria como solução alternativa que se cortasse a língua dos réus que ofendiam o 
catolicismo no auto de fé, mas parece que não se chegou a tanto. Ver: Maqueda Abreu, El auto de 
fe, 191.

 Abravanel, Ribera et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 125.154

 Ibid., 126-127.155
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De fato, uma carta dos inquisidores de Santiago confirma que chovia 

muito no momento em que os réus chegaram ao tablado para a leitura das 

sentenças (“el tiempo nos fue poco favorable desde que llegamos al tablado, y 

sin embargo las sentencias se leyeron muy bien”), um sinal que Marcos 

interpretou como intervenção divina.  Além disso, os autores dos Elogios 156

tinham conhecimento até mesmo da pressa demonstrada pela Suprema em 

remeter Marcos para o auto de fé em Santiago.  Não há motivos, portanto, 157

para supormos que o relato fosse fantasioso (embora aqui e ali contivesse 

algumas imprecisões). Como o historiador Brad Gregory afirmou, em geral as 

martirologias são fontes históricas bastante confiáveis porque lidavam com 

eventos de natureza pública, havendo pouca margem para invenções (o que 

mudava não eram os fatos em si, mas a interpretação que se dava a eles).158

Na carta que enviaram à Suprema no dia seguinte ao auto de fé, os 

inquisidores de Santiago seriam muito econômicos na descrição do martírio de 

Marcos, limitando-se a informar que, ao contrário dos demais relaxados, ele 

“murió mal porque estuvo siempre pertinaz aunque hemos hecho todas las 

diligencias (…) possibles para reducirle.”  Neste caso, a relación del auto de fé 159

AHN, Inquisición de Santiago, legajo 2906, caja 2, f. n.n. (carta dos inquisidores de Santiago à 156

Suprema, 19 outubro 1655).
 Abravanel, Ribera et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 126: “el 157

Arzobispo de Plasencia inquisidor general, lo remitió a Compostela en Galícia, donde querían 
hacer el acto dentro de cortos días, y adonde hicieron con él las mismas diligencias para traer a 
sus opiniones y fe católica, pero fue todo en vano.”

 Brad Gregory, Salvation at Stake: Christian Martyrdom in Early Modern Europe (Cambridge: 158

Harvard University Press, 1999), 21: “(…) neither these sources in general, nor their depictions 
of martyr’s public behavior, are inherently suspect due to their authors’ ideological 
commitments. Indeed, something quite the opposite is very likely true: precisely because these 
writers wanted to promote their respective causes, they strove to make their interpretations, 
however highly charged, however shaped by literary conventions, fit the best available 
information about executions. Facts, not fabrication, best served propaganda.”

 AHN, Inquisición de Santiago, legajo 2906, caja 2, f. n.n. (carta dos inquisidores de Santiago a 159

Suprema, 19 outubro 1655). Para o fato de que os outros três judaizantes relapsos que foram 
relaxados morreram contritos, ver a Relación de las sentencias, delitos y personas do auto de fé que 
acompanha a carta: “Francisca Rodriguez (…) al parecer murió contrita; Antonia Diaz (…) al 
parecer murió contrita; Geronimo Diaz (…) los religiosos que le asistieron hicieron relación que 
había muerto bien y muy contrito.”
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também diz apenas que Marcos foi condenado “por judaizante hereje protervo 

y fue quemado vivo por no haber querido reducirse a nuestra santa fe 

católica.”160

Aqui, são os Elogios a nos esclarecerem novamente o que se passou com 

Marcos naqueles últimos momentos do auto de fé em Santiago. A cena é brutal:

y después de leerle su sentencia que fue la ultima le relajaron al brazo seglar, que 

aprobó muriese vivo en fuego atado a una coluna (…) en el camino le quisieron 

apretar que se volviese, los familiares y algunos del vulgo, pero él les habló 

asperamente, con que le dieron dos cuchilladas en una pierna, y otra en el hombro y 

a todo con mucha paciencia de nada se alterava. Sucedió que una mujer de Orense, 

que iva a padecer por negativa con otras dos y un hombre, se llegó a él con un ídolo 

en los brazos diciéndole que se volviese a aquel Dios que había padecido por él, que 

ella también estaba en aquel conocimiento; mas él la rebotó y dijo que pues moría, 

muriese por el verdadero Dios, y salvase su alma que tan peligrosa iva de salvación; 

llegó al lugar donde estaban prestes los leños para su oloroso holocausto, y empezó a 

llover de manera que los que iban a morir quedaron para el otro día, y él que ya 

estava atado a la pira decía que truxessen leños secos, para que ardiesen, y los crueles 

verdugos truxeron sebo y alquitrán con que le untaron las piernas donde se atearon 

las llamas, y él, dando en medio de ellas alabanzas a su criador le rindió el alma.161

Marcos Rodrigues de Almeida (Isaac de Almeida) passou a adolescência 

inteira trancado nos cárceres secretos da inquisição de Valladolid, de onde saiu 

quase direto para o auto de fé em Santiago. Era a primeira vez desde 1651 que 

via a luz do dia e respirava o ar fresco. Ao contrário dos parentes em Córdoba, 

ele fazia aquela última caminhada sozinho, sem rostos conhecidos ao lado. 

Diluviava. Marcos tinha vinte anos de idade.

 Ibid.160

 Abravanel, Ribera et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 127 (pontuação 161

ligeiramente modificada). Aqui, os autores cometem mais um pequeno erro factual ao dizerem 
que Marcos foi relaxado com outras três mulheres e um homem, quando na verdade eram 
apenas duas mulheres.
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11. No lo hagáis señores imprimir: os limites da propaganda 

inquisitorial

A celebração de um auto de fé era o evento de propaganda por 

excelência do Santo Ofício. Nele o tribunal abandonava momentaneamente sua 

áurea de segredo para apresentar-se à sociedade publicamente, ostentando todo 

o seu aparato e poder. Os episódios macabros que invariavelmente tinham 

lugar naquelas ocasiões serviam de aviso à multidão que os assistia, instilando 

medo, sujeição e disciplinamento.162

Mas, ao contrário do que poderíamos pensar, a inquisição foi bastante 

cautelosa quando o assunto se tratava de deixar registros escritos daquelas 

performances espalhafatosas e grotescas. Em carta acordada de janeiro de 1627 

ou 1628, a Suprema instruía os tribunais locais a que não imprimissem 

nenhuma relación dos autos de fé, com exceção de dois exemplares que 

deveriam ser enviados diretamente ao inquisidor geral e a Suprema.  A 163

determinação, claro, não estava motivada por uma certa vergonha ou pudor da 

inquisição pelos atos que perpetrava. 

Por experiência própria, o Santo Ofício parecia ter aprendido que a 

divulgação daqueles textos era um mal negócio, pois permitia que notícias 

detalhadas sobre os autos de fé circulassem fora do reino, dando aos críticos do 

tribunal munição para produzirem uma contra-propaganda e exaltarem os 

mártires queimados vivos. Com as celebrações dos autos de fé a inquisição 

tinha portanto um objetivo estritamente local: exercer o controle das populações 

sob seu domínio no reino.

 Bartolomé Bennassar, “L’Inquisition ou la pédagogie de la peur,” in L’Inquisition Espagnole: 162

XVe-XIXe siècle (Paris: Hachette, 1979), 137-140.
 AHN, Inquisición, libro 1.300, f. 15r: “No se impriman ni se envie mas que una relación al 163

señor inquisidor general y otra al Consejo. (…) 18 de enero 1627.” Outros códices dão a data da 
acordada como sendo do ano sucessivo: AHN, Inquisición, libro 1.301, f. 36r (“No se imprima y 
saque-se solamente una [relación] para su señoría ilustrísima y otra para el Consejo — acordada 
de 8 de enero de 1628”). Ver também: AHN, Inquisición, libro 1.302, f. 2v (“Autos públicos de fe 
no se impriman — carta de enero 1628”). AHN, Inquisición, libro 1.306, f. n.n. (“Autos públicos 
de fe no se impriman — 8 de enero de 1628”).
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Mas apesar dos esforços da Suprema para coibir a impressão das 

relaciones, a vaidade dos inquisidores locais, zelosos da sua auto-promoção, fez 

com que muitos endossassem (e talvez até mesmo financiassem) a publicação 

daqueles textos. Os inquisidores de Córdoba, por exemplo, concederam licença 

para que ao menos duas relaciones sobre o auto de fé celebrado em 3 de maio de 

1655 fossem quase imediatamente estampadas. A primeira delas, intitulada 

Triunfo Gloriosamente Grande: Demostración heroicamente religiosa, azote pavoroso de 

la ignorante malicia, castigo justo de la detestable perfidia judaica, juicio tremendo de 

las venganzas de Dios, da autoria do doutor Nicolás de Vargas Valenzuela. A 

segunda, Auto General de la Fe, esto es la verdad católica triunfante contra el error: La 

iglesia estoza legitima de Christo vengada de la repudiada Sinagoga de los enemigos 

desertores del nombre christiano, perdonados unos, castigados otros, todos vencidos a los 

pies de la Santísima Cruz, do jesuíta Nicolás Martinez.164

No dia 8 de junho, a Suprema chamava a atenção dos inquisidores pela 

displicência, recordando-lhes da proibição estipulada na carta acordada. E 

admoestavam: “que ninguna persona de cualquier estado, calidad, condición o 

dignidad que sea pueda tener o leer las dichas dos relaciones o alguna de ellas 

manuscritas ni impresas de dichas ni otras cualesquier relaciones impresas del 

dicho auto y causas que se despacharon en él y que nadie pueda venderlas o 

imprimirlas de nuevo pena de excomunicación mayor (…) y estando advertidos 

de no permitirlo en adelante.”165

Quanto ao auto de fé celebrado no dia 18 de outubro de 1655 em 

Santiago, a Suprema decidiu se antecipar a fim de evitar novos inconvenientes. 

Ao tomar conhecimento de que os inquisidores locais estavam preparando a 

relación, ordenou expressamente: “la enviareis al Consejo manuscrita y no la 

 Há ainda uma terceira versão impressa da relación a qual não tive acesso: A. Márquez, 164

Relación métrica del auto de fe que celebró el tribunal de la Inquisición en la ciudad de Córdoba 1655 
(Sevilla: ?, 1655). Há uma cópia deste texto em: BL, General Reference Collection, 1871.e.1.(14).

 AHN, Inquisición de Córdoba, libro 604, f. 152r (carta da Suprema à inquisição de Córdoba, 8 165

junho 1655).
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imprimireis ni dareis copia de ella en manera alguna.”  Após atestar o 166

recebimento do manuscrito, a Suprema voltou a insistir junto aos inquisidores 

“no lo hagáis señores imprimir,” no que foi obedecida.167

O contraste entre os casos de Córdoba e Santiago é instrutivo. Como 

veremos, os autores dos Elogios discorreram sobre o martírio de Abraham 

Nuñez Bernal (Manuel Nuñez Bernal) de maneira detalhada e precisa 

justamente porque tiveram acesso a uma cópia da relación escrita pelo doutor 

Valenzuela, enquanto a total ausência de uma relación impressa sobre o martírio 

de Isaac de Almeida (Marcos Rodrigues de Almeida) lhes dificultou o processo 

de construção da narrativa em função da escassez de informações.

Dificultou, mas não impossibilitou. Já notamos acima que os autores dos 

Elogios contaram com uma testemunha ocular do auto de fé em Santiago para se 

inteirar dos fatos. Não só isso. Também mostramos que alguns membros da 

complicidad de Écija conseguiram escapar em direção a Amsterdam, que Bernal 

e seus companheiros tinham informantes na inquisição, e que Duarte Rodrigues 

de Almeida trocou cartas com um primo (Rafael Bernal) fora da prisão. Tais 

fontes abasteceriam os autores dos Elogios de particulares sobre a detenção dos 

integrantes da “complicidad de Écija” e os desdobramentos de seus processos, 

violando a dimensão secreta do tribunal, expondo-lhe as entranhas.168

A partir da recolha de todos estes fragmentos (relatos de vítimas que 

fugiram, recados de informantes, cartas dos cárceres, testemunhos de pessoas 

que assistiram aos autos de fé e relaciones), os autores foram montando o 

quebra-cabeça dos eventos para fabricar uma resposta à inquisição. A batalha 

pela memória dos mártires estava só começando.

 AHN, Inquisición de Santiago, libro 683, f. 283r-v (carta da Suprema à inquisição de Santiago, 3 166

novembro 1655).
 Ibid., f. 284v (carta da Suprema à inquisição de Santiago, 1 dezembro 1655).167

 Ver capítulo 3. Sobre outros autores da diáspora sefardita tendo acesso a fontes inquisitoriais 168

para escreverem suas obras, ver: Bodian, Dying in the Law of Moses, 174, 188 e 251n41.
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III

Um livro global

A construção dos Elogios (1655-1656)



1. O sermão de Isaac Aboab

A perseguição inquisitorial contra os cripto-judeus no período moderno 

abriu um novo capítulo na história do martírio judaico, distinto de todos os 

outros. Ao contrário dos mártires da antiguidade e do medievo, que tinham 

nascido no judaísmo e pertenciam formalmente a comunidades judaicas, muitos 

dos mártires cripto-judeus (mas não todos) viveram a vida inteira na Península 

Ibérica entre os católicos sem jamais terem entrado numa sinagoga ou fazerem 

parte de uma congregação.  Como resultado, muitos (mas não todos) possuíam 1

um conhecimento escasso da halakha ou sequer liam hebraico, eram 

incircuncisos ou realizavam uma auto-circuncisão em condições extremas. 

Ainda assim, quando queimados vivos pela inquisição proclamavam morrerem 

na lei de Moisés.

Diante deste fenômeno insólito, os rabinos da diáspora sefardita se viram 

quase forçados a reabrirem o debate em torno do martírio judaico no século 

XVII. Até o presente momento, nos falta um estudo sistemático sobre as 

diferentes posições que assumiram na matéria. Empreendê-lo aqui iria muito 

além do escopo desta tese. Basta dizer que alguns rabinos como Imanuel Aboab, 

Menasseh ben Israel e Saul Levi Mortera trataram do martírio partindo do 

Talmud e outras fontes rabínicas que estabeleciam em quais condições os judeus 

 Sobre o martírio judaico na antiguidade e no medievo, ver: Jeremy Cohen, Sanctifying the Name 1

of God: Jewish Martyrs and Jewish Memories of the First Crusade (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2004); Martyrdom and Noble Death: Selected Texts from Graeco-Roman, Jewish 
and Christian Antiquity, eds. Jan Willem van Henten e Friedrich Avemarie (London: Routledge, 
2002); Susan Einbinder, Beautiful Death: Jewish Poetry and Martyrdom in Medieval France 
(Princeton: Princeton University Press, 2002); Daniel Boyarin, Dying for God: Martyrdom and the 
Making of Christianity and Judaism (California: Stanford University Press, 1999). Ver também: 
Paola Tartakoff, “Martyrdom, Conversion, and Shared Cultural Repertoires in Late Medieval 
Europe,” Jewish Quarterly Review 109, no. 4 (2019): 500-533. Sobre o martírio de judaizantes na 
Península Ibérica no período moderno, é referência incontornável: Miriam Bodian, Dying in the 
Law of Moses: Crypto-Jewish Martyrdom in the Iberian World (Bloomington: Indiana University 
Press, 2007).
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deveriam ou não “santificar o nome do Senhor” (kiddush ha-Shem).  Tais escritos, 2

porém, conservam um traço esquemático e legalista, abordando o tema de 

maneira abstrata.

Um dos raríssimos exemplos (senão o único) de como os rabinos 

sefarditas lidavam com casos concretos de mártires cripto-judeus encontra-se 

precisamente no sermão que Isaac Aboab da Fonseca proferiu “a las honras del 

mártir” Abraham Nuñez Bernal, queimado vivo pela inquisição de Córdoba em 

3 de maio de 1655. A datação do discurso é incerta, mas ele ocorreu na sinagoga 

de Amsterdam, perante toda a comunidade judaica, provavelmente entre junho 

e outubro daquele ano. Surpreendentemente, este texto jamais foi analisado 

pela historiografia.  A ocasião exige uma leitura atenta das palavras do rabino. 3

Aboab abria o sermão citando as duras palavras da Guemara Rosh 

Hashanah (II, 23a):

 Imanuel Aboab, Nomologia o discursos legales (Amsterdam: Menasseh ben Israel, 1629), 18 e 2

66-70 [fundamento IV, cap. 34]; Menasseh ben Israel, Thesouro dos Dinim, parte 2, Em que se 
comprende a forma da observançia de todos os preceitos Morays da divina Ley, a que todo o Israelita he 
obrigado (Amsterdam: Eliahu Aboab, ca. 1645-1646), 165-168 [cap. 21]. Para uma tradução em 
inglês do sermão que Mortera pregou em Amsterdam por volta de 1630, no qual tocava 
tangencialmente no tema do martírio, ver: Marc Saperstein, Exile in Amsterdam: Saul Levi 
Morteira’s Sermons to a Congregation of “New Jews” (Cincinnati: Hebrew Union College Press, 
2005), 423-425. O rabino tornaria ao tema em 1659-1660: Saul Levi Mortera, Tratado da verdade da 
lei de Moisés, ed. Herman Prins Salomon (Coimbra: Universidade de Coimbra, 1988), 613-617 
[cap. 47]. Há também um suposto sermão, hoje perdido, que Mortera proferiu em homenagem 
ao mártire Isaac de Castro Tartas por volta de 1648. Ver: Isaac Cardoso, Las Excelencias de los 
Hebreos (Amsterdam: David de Castro Tartas, 1679), 325. Que eu saiba, estes capítulos dos livros 
de Imanuel Aboab e Menasseh ben Israel jamais foram mencionados pelos estudiosos que lidam 
com o tema do martírio de cripto-judeus. Tanto Aboab quanto Menasseh são bastante estritos 
em estabelecerem as condições para o martírio judaico, preferindo em alguns casos a 
dissimulação. Menasseh é mesmo reticente quanto a incluir certos casos no rol de mártires 
judeus. Ver: Menasseh ben Israel, ישראל  Esto es, Esperança de Israel (Amsterdam: Samuel ,מקוה 
ben Israel Soeiro, 1650), 99: “Pues si estos [Diogo d’Assumpção e don Lope de Vera] no fueron 
de sangre Israelita, supieron a costa de sus vidas, granjearse gloria, y trocar esta por otra mejor 
vida, no menos zelo han tenido los nuestros.” Planejo em breve escrever um artigo dando conta 
das diferentes posições destes rabinos sefarditas no século XVII sobre o tema do martírio. Para 
uma exposição bastante preliminar, ver capítulo 4 desta tese.
 Moisés Orfali, em sua recentíssima biografia do rabino, não menciona a existência deste 3

sermão: Moisés Orfali, Isaac Aboab da Fonseca: Jewish Leadership in the New World (Brighton: 
Sussex Academic Press, 2021). Tampouco há referência ao texto em Bodian, Dying in the Law of 
Moses. O único historiador que cita brevemente esta fonte é: Harm den Boer, La literatura sefardí 
de Amsterdam (Alcalá de Henares: Universidad de Alcalá, 1995), 216-217.
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Guay de las naciones, que maltrataron Israel, que no tienen restauración, que así dice 

el verso En lugar de bronze traeré oro, y en lugar de hierro, traeré plata, y en lugar de leña 

bronze, y en lugar de piedras hierro [Isaías 60:17]. Y en lugar de Ribi Aquiba y sus 

semejantes, que an de traer? Y por ellos dice el profeta, y librare su sangre no libraré y 

Adonay mora en Sion [Joel 4:21].  4

A passagem, escolhida a dedo, mostrava desde o início o movimento que 

Aboab empreenderia ao longo do sermão. Por um lado, conciliar o martírio do 

cripto-judeu Abraham Nuñez Bernal com a tradição rabínica, encaixando-o no 

rol de mártires judaicos (“Ribi Aquiba y sus semejantes”). Por outro, atualizar 

as fontes bíblicas e talmúdicas para o contexto da perseguição inquisitorial (“y 

en lugar de leña [trarei] bronze”), clamando a Deus que vingasse o sangue dos 

inocentes (“y librare su sangre no libraré”). A mensagem era clara e direta para 

todos na audiência.

O rabino prosseguia o sermão sublinhando a valentia e a constância de 

judeus que sabiam “ofrecer la vida como conviene, en las ocasiones que 

redundan en beneficio e defensa de la Republica:” David contra Golias (I 

Samuel 17), Phinehas contra os midianitas (Números 25:1-18), Jonathan contra 

os filisteus (I Samuel 14:1-23), e Abraham Nuñez Bernal contra a inquisição.  5

Aboab então recordava ao público as orações de lamento que faziam no Tisha 

B’Av (geralmente celebrado entre julho e agosto) em memória dos martírios dos 

rabinos Ishmael, Shimon ben Gamliel e Akiva, sentenciados a mortes brutais 

pelos romanos na época da destruição do Segundo Templo.  “Su invencible 6

fortaleza, entregando sus vidas por el amor Divino,” afirmava o rabino, “es 

causa de la conservación del mundo, y del pueblo de Israel.”7

 Isaac Aboab da Fonseca et al., Elogios que zelozos dedicaron a la felice memoria de Abraham Nuñez 4

Bernal (Amsterdam: David de Castro Tartas, 1656), 1.
 Ibid., 2.5

 Ibid., 3-4.6

 Ibid., 3.7
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Na visão escatológica e cabalística de Aboab, o martírio de homens justos 

como Bernal, espalhados pelas gerações, purificava a corrupção humana e 

restaurava a ordem no cosmos, evitando assim um novo Dilúvio Universal.  8

Tais pessoas, dizia o rabino, alcançavam “la mas alta felicidad, y grado de 

gloria.”  9

Criando uma analogia ainda mais forte entre histórias separadas por 

séculos de distância, Aboab equiparava Abraham Nuñez Bernal a outros 

mártires da tradição judaica torturados e punidos com a fogueira: o primeiro 

destes episódios (II Macabeus 7) era o de uma mãe e seus sete filhos, mortos a 

mando do rei Antíoco por se recusarem a comerem porco; o segundo (Daniel 3), 

era o dos oficiais Hananiah, Mishael e Azariah, queimados por Nabucodonosor 

depois de rejeitarem adorar uma estátua de ouro.  10

Mas para que a grande firmeza de Bernal fosse “conocida por mas que 

humana,” avançava Aboab, o mártire sequer contou com o incentivo da mãe, 

que tentava dissuadi-lo de seu intento, ao contrário do que fizera a mãe dos 

macabeus. E para que “resplandeciesen los rayos de vuestra ilustre y invencible 

fortaleza,” quis Deus que Bernal queimasse em “fuego lento,” exatamente como 

os três amigos de Daniel (3:19).11

Aqui o sermão atingia o clímax. As palavras de Aboab ecoavam como 

trovões dentro da sinagoga lotada, que escutava em silêncio:

 Ibid., 5 e também 6-7. Para a interpretação cabalística dos mártires judeus como restauradores 8

da ordem cósmica e sua ascensão mística em Moisés Cordovero, Joseph Karo, Isaiah Halevi 
Horowitz, mas sobretudo Isaac Luria, ver: Malachi Haim Hacohen, Jacob & Esau: Jewish European 
History Between Nation and Empire (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 146-154. Ver 
também: Moshe Idel, Primeval Evil in Kabbalah: Totality, Perfection, Perfectibility (New York: Ktav, 
2020), 290-291. Menasseh ben Israel partilhava com Aboab aspectos desta percepção 
escatológica do martírio, mas como um prenúncio da redenção judaica e da vinda do messias 
que instauraria a quinta monarquia de Israel. Ver: Menasseh ben Israel, Esperança de Israel, 
95-101.
 Aboab et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 4.9

 Ibid., 6.10

 Ibid.11
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Grande espetáculo! Admirable cosa por cierto! Ver madre, mujer, y hijos postrados en 

tierra pidiendo-os aceptasteis la vida que con tantas veras os ofrecían, la compasiva 

madre por una parte llorar la falta de su hijo, la mujer por otra parte, el abrigo de su 

marido; por otra los hijos, su orfandad, y la falta del amparo tan necesario, de su 

padre, a que piedra no movería! A qué bronze no ablandaría! Mas vos constante y 

firme, desestimasteis todo amor, por el Divino; para mayor gloria vuestra, para más 

felicidad de vuestra dichosa alma. (…) permitió la soberana providencia, que 

aquellos tiranos y crueles verdugos, os martirizasen a fuego lento, para que tuvieseis 

lugar de apartar con la mano, las llamas de fuego (…) Anssi (Señor) te vide en aquel 

sagrado fuego de la Santa Inquisición (para mi y para tantos) fuego lento, para tener 

tiempo de ver tu fortaleza y tu gloria.12

Desta passagem vivíssima depreende-se uma coisa certa: tanto o rabino 

quanto os demais autores dos Elogios tiveram acesso direto à relación del auto da 

fé de Abraham Nuñez Bernal redigida por Nicolás Vargas Valenzuela. Nela, 

encontramos a descrição macabra do verdugo ateando fogo lentamente ao 

mártire:

se les fue aplicando el fuego poco a poco a los cuatro ya difuntos troncos, a vista del 

rebelde [Abraham Nuñez Bernal] (…) disponiendo que el fuego aplicado a los cuatro 

ya difuntos reos, acercándose a los pies, y ropas del vivo, le fuese ponderando en 

buen lenguaje su riesgo. Luego apartándole aquella piadosa amenaza en forma de 

llama, porfiaban las devotas persuasiones, acción  que repetida cuatro o cinco veces 

(más o menos intimada) no le obligó y que perdiese la infernal entereza de su 

rebeldía.13

Ao rebater diretamente o texto da relación, Aboab entrava numa disputa 

com a inquisição pela memória do mártire, produzindo uma narrativa dos fatos 

a partir de outro ângulo (o da vítima). Logo na sequência, o rabino investia 

exaltado contra o tribunal:

 Ibid., 5-6 e 9.12

 Nicolás de Vargas Valenzuela, Triunfo gloriosamente grande: demonstracion heroicamente religiosa, 13

azote pavoroso de la ignorante malicia, castigo justo de la detestable perfidia judaica, juizio tremendo de 
las benganzas de Dios. Auto General de la Fe. (Córdoba: Andrés Carrillo, 1655), f. n.n.
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el día del acto es para ellos, día de grande gusto, juntase infinidad de gente como si 

fuera día de correr toros, mas ellos tendrán su paga, porque yo subiré a los cielos, a 

gozar de la Divina gloria, y ellos descenderán a las profundizas del infierno. Hasenlo 

correr a manos de espada, dadiva de raposos son. O! Tiranos; con capa de Santidad, 

entregais la sangre inocente y Santa, al juicio seglar, diciendo, ahí os lo entregamos, 

no haya infusión de sangre, siendo todo pura maldad, y engaño, dadiva de raposos 

malvados, traidores.14

A partir deste ponto, Aboab parece se esquecer que prestava tributo à 

memória de Abraham Nuñez Bernal. Ao invés de glorificar o mártire, o rabino 

conclui o sermão com uma palavra de ordem, repetida quase compulsivamente: 

“La grande venganza que Dios hará en aquellos tiranos carniceros, quando 

vestido vendrá, de aquel vestido de venganza (…) cuya venganza será con el 

mismo instrumento que os martirizaron (…) Vengará el Señor vuestra sangre, 

como promete en el verso de nuestro tema, Será conocido en las gentes a nuestros 

ojos, Venganza de sangre de tus siervos la derramada [Salmo 79:10], que rogaremos 

al Señor Bendito sea en nuestros días, Amen.”

Aboab terminava o sermão inflamado. A comoção na sinagoga era geral. 

Alguns parentes do mártire que se encontravam na primeira fila, em lugar de 

honra, receberam os abraços e as palavras de incentivo dos correligionários.  15

Dentre as centenas de pessoas que escutaram as palavras do rabino naquele dia, 

um grupo decidiu atender ao apelo. Nos meses que se seguiram, eles se 

reuniriam com frequência em Amsterdam para elaborar os Elogios em memória 

a Abraham Nuñez Bernal, contatando poetas em Hamburgo e Livorno para que 

enviassem suas contribuições. Mas antes que pudessem terminar a obra, 

chegavam na cidade as trágicas notícias de que a inquisição da Galícia 

 Isaac Aboab da Fonseca et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 10.14

 Sobre a fuga de alguns membros da “complicidad de Écija” para Amsterdam ainda em 1651, 15

ver capítulo 2. Sobre a presença de Elia Nuñez Bernal (irmão do mártire Abraham) em 
Amsterdam em 1655, ver capítulo 4.
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queimara vivo o jovem Isaac Rodrigues de Almeida, sobrinho de Abraham, 

num auto de fé de 18 de outubro de 1655. 

2. Um livro global

Na história da literatura sefardita, os Elogios a Abraham Nuñez Bernal e 

Isaac de Almeida representam um caso único, anômalo. Pela primeira vez, vinte 

e cinco autores dos mais variados lugares, origens e ofícios colaboravam em um 

livro, escrevendo-o a cinquenta mãos. Por motivos de análise, os poetas dos 

Elogios podem ser grosso modo divididos em quatro núcleos espalhados pelos 

cantos do globo: Recife e Paraíba, Amsterdam, Hamburgo e Livorno. Este 

quadro, insisto, é meramente esquemático. Enquanto alguns autores jamais 

saíram de uma dada cidade, outros transitaram por duas ou mais delas em 

diferentes momentos de suas vidas. Do primeiro grupo já tratamos 

extensivamente, e o quarto analisaremos no próximo capítulo. Concentremo-

nos agora nos outros dois.

I. Recife e Paraíba:

1. Isaac Aboab da Fonseca

2. Isaac Nunes 

3. Jacob Cohen Henriques

4. Jacob de Pina

5. Moisés Cohen Peixoto

II. Amsterdam:

6. Abraham Castanho 

7. Abraham Gomez de Prado 

8. Benjamin Dias Pato

9. Daniel Arauzo

10. Daniel de Prado 

11. Daniel de Ribera

12. David Antunes

13. David Henriques Faro

14. David de Prado

15. Isaac Israel

16. Isaac Reynoso 

17. Jacob Abendana

18. Jacob Bernal 

19. Jonas Abravanel

20. Joseph Bueno Silva

21. Samuel de Crasto

22. Un zeloso (anônimo)

III. Hamburgo:

23. Eliakim Castiel

24. Joseph Francês 

IV. Livorno:

25. Moisés Jessurun Lobo 
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Mapear a trajetória de tantos indivíduos é uma tarefa inglória, por vezes 

incerta, em virtude da fragmentação documental e da profusão de certos 

homônimos na diáspora (sem contar aqueles que assinaram os poemas 

anonimamente). Para citar apenas alguns casos, autores como Jacob Abendana, 

Joseph Bueno Silva e Isaac Israel são de identificação dificílima, pois há mais de 

uma pessoa com estes nomes morando em Amsterdam entre 1655-1656 ou em 

outras comunidades da diáspora sefardita.  Diante disto, só resta ao historiador 16

suspender o juízo até que surjam evidências que permitam identificar estes 

quatro autores com mais clareza.

Quanto a Abraham Castanho, Abraham Gomez de Prado, Jacob Bernal e 

Samuel de Crasto, as fontes são escassas. Os quatro estavam registrados em 

Amsterdam nos anos de 1655-1656.  Mas desconhecemos quais ofícios 17

exercessem, e seus nomes sequer aparecem na Relación de los poetas de Daniel 

Levi de Barrios. Sabemos, através dos Elogios, que Jacob Bernal era primo do 

mártire Abraham Nuñez Bernal.

Quem também esteve entre os principais articuladores da obra foi o 

poeta, comerciante, e mecenas Jonas Abravanel.  Homem de letras, natural de 18

Lisboa, ao longo da vida Jonas destacou-se na cena literária sobretudo como 

 Só em Amsterdam, em 1655-1656, encontramos um Jacob Abendana de Brito e um Jacob 16

Abendana de Hamburgo (sendo que a partir de 1657-1658 viria também fintado um certo Jacob 
Abendana Pereira): SAA, 334, n. 174, f. 64, 114, 125; Ibid., n. 19, f. 432. De igual modo, entre 
1655-1656 estão registrados em Amsterdam Joseph Bueno de Mesquita, Joseph Bueno Vivas e 
Joseph Silva (SAA, 334, n. 174, f. 69-70, 98, 115, 126-127), além de um Joseph da Silva em 
Hamburgo. Para Joseph da Silva, ver: Cabrita Martins, “A comunidade Judaico-Portuguesa de 
Hamburgo,” 311.

 Para Castanho, ver: SAA, 334, n. 174 ff. 61, 146 e 229. Para Samuel de Crasto, ver: SAA, 334, n. 17

1.186, f. 47 (matrícula n. 235 na Honem Dalim). Pelo valor das fintas e promessas de Abraham de 
Prado, sempre entre as mais altas da comunidade, deduz-se que fosse homem rico: SAA, 334, n. 
174, ff. 63 (16 setembro 1654), 147 (29 março 1656) e 229 (11 setembro 1657). Para Jacob Bernal, 
ver: SAA, 334, n. 19, f. 386 e 395.

 Quanto às suas atividades estritamente comerciais, pouco se sabe. Alguns especulam que 18

Jonas tenha criado uma sociedade comercial com Menasseh para investir em mercadorias do 
Brasil durante a ocupação holandesa. Ver: Steven Nadler, Menasseh ben Israel: Rabbi of Amsterdam 
(New Haven: Yale University Press, 2018), 101. Certo é que ele esteve envolvido no comércio de 
lã oriunda de Bilbao, em 1654. Ver: SAA, 5075, n. 972A, ff. 379-381 (1 fevereiro 1654).
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patrocinador de livros e difusor da cultura na comunidade sefardita. Junto do 

amigo Ephraim Bueno, ele financiou entre 1628-1630 a publicação de duas obras 

na recém-fundada tipografia do cunhado, o rabino Menasseh ben Israel.  Em 19

1640, ele foi posto temporariamente em herem pelo Mahamad por ter redigido e 

dado à estampa um pasquim satírico caluniando certos judeus envolvidos no 

comércio com o Brasil.  Em 1649-1652, Jonas retomaria a parceria com Ephraim 20

Bueno, desta vez para trazer à luz três livros de orações na tipografia de Joris 

Trigg.21

Havia também figuras eminentes entre os autores dos Elogios, como é o 

caso do mercador David Henriques Faro, eleito parnas da escola Talmud Torah 

de Amsterdam em 1655.  No ano seguinte, seria a vez de David Antunes, outro 22

colaborador do livro, assumir o mesmo posto.23

Ainda maior destaque político teve Joseph Francês, eleito parnas do 

Mahamad de Hamburgo em 17 setembro 1656.  Este representava o cargo mais 24

alto a que se podia aspirar na comunidade judaica. Fora dela, Francês ganhava 

a vida trabalhando como corretor na bolsa de valores.  Mas, desde cedo, seu 25

 Nadler, Menasseh ben Israel, 37 e 51.19

 SAA, 334, n. 19, f. 154. Para a haskamah 43 que desrespeitou, ver f. 110.20

 Ver capítulo 4.21

 SAA, 334, n. 19, ff. 63 e 390 (termo da eleição dos parnassim da Talmud Torah, 10 junho 1655). 22

Para um exemplo dos negócios comerciais de David Henriques Faro na Espanha, ver: Daniel 
Swetschinski, Reluctant Cosmopolitans: The Portuguese Jews of Seventeenth-Century Amsterdam 
(Oxford: The Littman Library of Jewish Civilization, 2004), 122. Segundo o documento citado, 
seu alias seria Reyer Barentsz. Lely.

 SAA, 334, n. 19, ff. 63 e 406 (termo de eleição dos parnassim, 28 maio 1656). Nunes seria já 23

tinha assumido em 1654 o posto de parnas da hebra (f. 62). Para as fintas de David Antunes em 
1655-1656, ver: SAA, 334, n. 174, ff. 64, 92, 114, 122, 180. Por volta de setembro de 1656, aparece 
fintado em Hamburgo um outro David Antunes. Ver: Cabrita Martins, “A comunidade Judaico-
Portuguesa de Hamburgo,” 196n876 e 310. Contudo, acho bastante improvável que este “David 
Antunes” de Hamburgo seja o autor dos Elogios. Ele talvez seja identificável com um certo 
“David Dias Antunes,” fintado em Amsterdam em 1658 (SAA, 334, n. 19, f. 432). No mesmo fólio, 
o David Antunes, autor dos Elogios, assina um termo.

 Michael Studemund-Halévy, Biographisches Lexikon der Hamburger Sefarden (Hamburg: Hans 24

Christians Verlag, 2000), 442-443. Ele seria eleito ainda em 5 setembro 1665 e faleceria em 
Hamburgo em 1681.

 Cabrita Martins, “A comunidade Judaico-Portuguesa de Hamburgo,” 89n346. De acordo com 25

o autor, Francês seria ainda cogitado para o cargo de parnas por bem seis vezes.
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prazer era a poesia.  A maestria e elegância com a qual dominou esta arte 26

valeu-lhe a alcunha de “Camões de Hamburgo,” dada por ninguém menos que 

Daniel Levi de Barrios.  27

Em 1633, Francês escreveu um soneto encomiástico para o rabino de 

Hamburgo, David Cohen de Lara, pela sua tradução de excertos do cabalístico 

Tratado del Temor Divino, estampado por Menasseh ben Israel em Amsterdam. 

Nele, já tocava obliquamente nos temas da diáspora como reflexo da 

perseguição inquisitorial (“en la noche del galut tirano”).  Naquele mesmo ano, 28

Francês contribuiria com umas décimas para a Gramática Hebraica de Moisés 

Abudiente, estampada em Hamburgo, na qual retornava aos mesmos temas, 

desta vez  numa veia cabalística e messiânica:

Foi reçebendo Israel

Cabalistica a doctrina,

Ja quasi a nos clandestina.

No cativeiro cruel.

Mas neste horror de Babel

Em vez do em Sinay; permitte

Deos, que esta arte facilite

Quanto o Galut difficulta

E o que de Mosseh sepulta

 Uma compilação das poesias de Joseph Francês encontra-se em: Kenneth Brown, “Spanish, 26

Portuguese, and Neo-Latin Poetry Written and/or Published by Seventeenth-and Eighteenth-
Century Sephardim from Hamburg and Frankfurt (1),” Sefarad 59, no. 1 (1999): 26, 33-34. 
Transcrições mais fidedignas encontram-se em: Studemund-Halévy, Biographisches Lexikon, 
442-443.

 Daniel Levi de Barrios, Mediar Estremos: Decada Primera en Rosh Asana, Dirigida al Indiviso y 27

Poderoso Dios del Universo, y de Israel (Amsterdam: Jacob van Velsen, 1677), 22.
 David Cohen de Lara, Tratado del Temor Divino: Extracto del doctissimo libro llamado Ressit hohmá, 28

traduzido nuevamente del Hebrayco, a nuestro vulgar idioma. Por David hijo de Ishac Cohen de Lara. En 
la nobilissima Yesibá de Amburgo que al presente se frequenta en casa del señor Yahacob Baruch, que Dio 
prospere (Amsterdam: Menasseh ben Israel, 1633), II. Francês dedicaria ainda um outro “Elogio 
apologico (sic!)” a David Cohen de Lara, citado em: Barrios, Mediar Estremos, 22-23. Através de 
Barrios, temos notícia de um epitáfio escrito por Francês em homenagem ao rabino de 
Hamburgo, Isaac Jesurun, falecido em 19 março 1655. Os versos encontram-se em: Barrios, 
Relación de los Poetas, transcrito em Kayserling, “Une Histoire de la Littérature Juive,” 286.
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Outro Mosseh resçucite.29

Ao lado destas figuras mais experientes, o círculo de poetas contava com 

jovens estudantes. Um deles era o brilhante Eliachim Castiel (Joaquim Castiel). 

Morador de Hamburgo e estudioso da cabala, Eliachim compôs um poema em 

latim repleto de significados ocultos e numerológicos, talvez o único 

verdadeiramente esotérico dos Elogios.30

Também contribuiu para o livro em idade precoce Benjamin Dias Pato. 

Pupilo de Saul Levi Mortera e Menasseh ben Israel na yeshiva de Amsterdam em 

1649-1650, ele tinha sido colega de classe Jacob de Castro Tartas, irmão do 

mártire Isaac de Castro.  Alunos promissores, ambos figuravam entre o seleto 31

grupo que recebia um incentivo monetário para se dedicar exclusivamente ao 

aprendizado. Como reflexo desta educação, Pato seria o único a introduzir o 

hebraico nos Elogios (ainda que em fragmentos transliterados). 

Um terceiro poeta sobre o qual não sabemos quase nada, mas que devia 

ser bastante novo quando escreveu seus versos, assinados de maneira anônima, 

foi Isaac Reynoso (Joseph Fernandes Reynoso?), filho do ilustre médico 

sevilhano, doutor Abraham Reynoso (Michael Reynoso), que migrara para 

 Moisés Abudiente, Gramatica Hebraica: Parte primeira, Onde se mostram todas as regras nesessarias 29

assim para a inteligençia da lingua, como para compor e escrever nella em proza e verso, com a elegançia e 
medida que convem (Hamburgo: s.n., 1633), IX. O livro contava ainda com um poema do doutor 
Jacob Rosales. Sobre este personagem na trama, ver capítulo 4.

 Eliachim se transferiria para Amsterdam somente em 1657, após a publicação dos Elogios, 30

quando se inscreveu na yeshiva da cidade para prosseguir os estudos (SAA, 334, n. 1.052, f. 51r). 
O provável motivo de sua transferência é que tinha uma promessa para se casar, vide ter 
assinado um contrato pré-nupcial em Amsterdam, em fevereiro de 1658 (SAA, 5001, n. 684, f. 
19). Ele daria entrada formal na comunidade, vindo de Hamburgo, em 13 maio daquele ano, 
quando pagou a finta (SAA, 334, n. 19, f. 431). Ver também sua matrícula (n. 588) na Honem 
Dalim de Amsterdam em 1658 (SAA, 334, n. 1.186, f. 56).

 SAA, 334, n. 1.052, ff. 43v-44v, f. 45v-46r, 78r. Este códice é extremamente difícil de citar em 31

virtude das numerações duplas ou repetidas. Aqui, cito os números anotados em vermelho, que 
não se repetem, mas que também não estão ao longo do códice inteiro. Para Menasseh na 
yeshiva em 1646-1648, ver f. 75v e 82v. Jacob de Castro Tartas já estava inscrito com os dois filhos 
de Menasseh, Joseph e Samuel, desde 1645 (f. 19r) e há registro de um “Benjamin Pato” 
estudando desde 1639 (f. 8r). Estes dois últimos fólios citados não contêm numeração em 
vermelho e são os originais do códice. Pato viria fintado na comunidade em 1655 junto a Jacob 
Bernal, primo do mártire Abraham Nuñez Bernal. Ver: SAA, 334, n. 19, f. 386.
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Amsterdam por volta de 1646 escapando da inquisição espanhola.  Figura 32

respeitada na comunidade, o doutor Reynoso se alçaria ao posto de parnas do 

Mahamad de Amsterdam em 1655.33

Dentre os autores dos Elogios, aliás, havia pelo menos dois médicos: o 

doutor Daniel Arauzo e o doutor Daniel de Prado (Juan de Prado). Do primeiro 

conhecemos muito pouco além do nome e do título. Através de um dos poemas 

nos Elogios, Arauzo dava a entender que fosse músico nas horas vagas (“O 

Musas al pulsar mi tosca lira/Tened dolor, del grave en que os invoco”).  34

No que diz respeito ao doutor Juan de Prado as informações são bem 

mais robustas, graças sobretudo às pesquisas de Israël Révah.  Natural de Vila 35

Flor (Portugal), Prado havia cursado artes, filosofia e medicina na Universidade 

de Alcalá Henares entre 1627 e 1636, abraçando o cripto-judaísmo naqueles anos 

de intenso estudo. Em dezembro de 1652, seu irmão Marcos Lopez de Prado 

acabaria preso pela inquisição de Córdoba. Mas Juan de Prado escapou com a 

família a tempo. Ele chegou a Amsterdam em meados de 1655, depois de passar 

por Roma e Hamburgo (onde assumiu publicamente o judaísmo e adotou o 

nome de Daniel de Prado). Naquela mesma altura, Marcos saiu penitenciado ao 

 Sobre Isaac Reynoso como poeta dos Elogios, ver: Daniel Levi de Barrios, Relación de los Poetas 32

y Escritores Españoles de la Nación Judayca Amstelodama (Amsterdam: s.i., ca. 1684): “poetas 
amstelodamos, compusieron los versos de los libros que celebran los martirios (…) de mi deudo 
Isaac de Almeida.” Transcrito em: Meyer Kayserling, “Une Histoire de la Littérature Juive de 
Daniel Lévi de Barrios,” Revue des Études Juives 18, n. 36 (1889): 285. Há o casamento de um certo 
Joseph Fernandes Reynoso (Isaac Reynoso?) com Rachel de Reynoso em 11 julho 1659 (SAA, 
5.001, n. 684, f. 202), no qual o doutor Abraham Reynoso vem mencionado como testemunha.

 SAA, 334, n. 19, f. 62.33

 Daniel Arauzo et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 158.34

 Israël Révah, Spinoza et le Dr. Juan de Prado (Paris: Mouton, 1959). Révah forneceria dados 35

biográficos mais detalhados e corrigidos sobre Juan de Prado em: Id., “Aux origines de la 
rupture spinozienne: nouveaux documents sur l’incroyance dans la communauté judéo-
portugaise d’Amsterdam a l’èpoque de l’excommunication de Spinoza,” Revue des études juives 
123, no. 3-4 (1964): 359-341; Id., “Aux origines de la rupture spinozienne [II]: nouvel examen des 
origines, du déroulement et des conséquences de l’affaire Spinoza-Prado-Ribera,” Annuaire du 
Collège de France 70-72 (1970-1972): 562-568, 574-589 e 641-653. Os três textos encontram-se agora 
em: Israël Révah, Des Marranes a Spinoza, eds. Henry Méchoulan, Pierre-François Moreau e 
Carsten Wilke (Paris: Vrin, 1995). Sobre Juan de Prado, ver também: Natalia Muchnik, Une vie 
marrane: Les pérégrinations de Juan de Prado dans l’Europe du XVIIe siècle (Paris: Honoré Champion, 
2005). Id., “Orobio Contra Prado: A Trans-European Controversy,” in Isaac Orobio: The Jewish 
Argument with Dogma and Doubt, ed. Carsten Wilke (Berlin: De Gruyter, 2018), 31-56.
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lado dos integrantes da “complicidad de Écija” no auto de fé de 3 maio 1655, 

em que assistiram horrorizados à inquisição queimar Abraham Nuñez Bernal 

vivo.

Como os demais autores dos Elogios, Daniel de Prado decerto teve acesso 

a relación del auto da fé, e ler o nome do irmão entre o rol dos condenados deu-

lhe razões pessoais de sobra para engajar-se no livro. Sua identificação com o 

autor que assinou a poesia usando as iniciais “D. P.” foi estabelecida com 

segurança através de uma denúncia inquisitorial do capitão Miguel Peréz de 

Maltranilla, a quem Prado mostraria os Elogios.  Seu filho David de Prado, 36

aliás, também contribuiu para o livro, e o mesmo capitão Maltranilla o ouvira 

dizer “si él pudiera volverse a Cordoba, todavía fuera bien recibido.”  37

Inconformado com a perseguição religiosa que forçou a família a abandonar a 

Espanha, o jovem David escreveria alguns dos versos mais viscerais de todos os 

Elogios, nos quais chamava os inquisidores de “torpe, vil, ministro infiel” e 

“tirano alevoso /de su crueldad avariento.”  38

O último autor dos Elogios presente em Amsterdam era Daniel de Ribera 

(Joseph Carreras). Principal mentor do livro, a importância de sua biografia 

merece um tratamento à parte, forçando-nos a uma breve digressão na 

narrativa.

 Révah, Spinoza et le Dr. Juan de Prado, 160. Nele, o capitão Miguel Pérez de Maltranilla 36

descrevia sua viagem a Amsterdam em fins de 1658 e informava que “este Doctor Prado fue el 
que compuso un libro en diferentes versos castellanos, alabando la muerte que había tenido un 
judío pertinaz que había quemado la Inquisición de Cordova (…) no se acuerda como se 
llamaba el judío quemado, mas de que le llamaba mártir.” Maltranilla conta aos inquisidores 
que Prado tentou mostrar-lhe o livro, mas que ele, quando viu do que se tratava, “no le quiso 
leer y le arrojo.” Para uma transcrição do documento, que foi descoberto por Révah, ver: Ibid., 
67-68. 

 Révah, Spinoza et le Dr. Juan de Prado, 67. A associação escapou a Révah. Mas parece-me certo 37

que o “Señor David de Prado” autor dos Elogios e o jovem David de Prado que em breve faria 
uma defesa apaixonada do pai, posto em herem pela comunidade judaica, fossem uma só 
pessoa.

 David de Prado et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 45-46.38
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3. Joseph Carreras alias Daniel de Ribera

Joseph Carreras nasceu em Barcelona (1616) numa das famílias mais 

tradicionais da aristocracia local: era o segundo filho homem do juiz de 

Audiència Jayme Francisco Carreras e Dona Caterina Isabel de Ribera.  Desde 39

cedo, Carreras foi endereçado pelos pais à carreira eclesiástica (a de jurista, 

como de costume, tocaria ao primogênito).  Depois de tomar as ordens de 40

epístola em sua cidade natal (ca. 1633-1634), o jovem prosseguiu seus estudos 

nas universidades de Salamanca e Sevilla, onde estudou “latim, filosofia e 

teologia (…) matemáticas, astrologia, geometria e outras ciências e artes.”  41

Ali Carreras leria clássicos romanos como Tácito, Cícero e Orácio, 

debruçando-se também sobre Euclides, Aristóteles, Ptolomeu, Copérnico e 

autores da escolástica tomista. Fora das classes é provável que o jovem 

estudante tenha travado os primeiros contatos com o De rerum natura de 

Lucrécio e o Naturalis historia de Plínio, que continham doutrinas proibidas 

acerca da mortalidade da alma.  Sua principal leitura, contudo, era sem dúvida 42

a bíblia: Carreras concluiu aqueles anos de formação recebendo o título de 

“Doctor in Divinity.”  E este intenso período de estudo multidisciplinar 43

aflorariam condensados num dos mais belos poemas dos Elogios, intitulado 

“Laberintho.”

Em seguida ele parece ter viajado brevemente pela França antes de 

rumar para Sassari (Sardegna) e tomar as ordens do evangelho.  Carreras 44

passou-se então a Roma e percorreu “toda a Itália,” até desembarcar em 

 Esta seção condensa alguns resultados de um livro que estou preparando sobre Joseph 39

Carreras alias Daniel de Ribera. Para as informações genealógicas, ver: ANTT, Inquisição de 
Lisboa, processo 393, f. 85v.

 Ibid., f. 86v. Sobre as desventuras dos filhos mais novos em Barcelona em geral, ver: John 40

Elliott, The Revolt of the Catalans: A Study in the Decline of Spain (1598-1640) (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1984 [1963]), 34-38.

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 393, f. 86v.41

 Lucrécio, De rerum natura, III, vv. 531-532, 667-668, 686-687; Plínio, Naturalis historia, VII, §55.42

 BOD, MS. Tanner 33, f. 62r (carta de Joseph Carreras a William Sancroft, arcebispo de 43

Canterbury, ca. 1682).
 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 393, f. 86v.44
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Monreale (Sicília).  Sob a tutela do inquisidor Juan de Torrecilla, ele recebeu as 45

ordens de missa e finalmente tornou-se padre.  46

[“Laberintho,” de Daniel de Riba alias Joseph Carreras]

(Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 1656)

 Ibid., ff. 52v, 86r-v e 88v.45

 Ibid., f. 86r-v.46
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Mas à medida em que se graduava e verticalizava suas leituras, Carreras 

paradoxalmente se distanciava cada vez mais do catolicismo. Durante a estadia 

italiana, ele teve acesso aos escritos anti-trinitaristas de Fausto Sozzini e 

frequentou círculos clandestinos de anabatistas. Dali a poucos anos, Carreras 

estaria sustentando que “não havia tais milagres nem revelações, e que 

outrossim não havia purgatório, nem inferno nem limbo e que somente havia 

céu e terra.”  Segundo ele, “Deus era uma primeira causa de todas as coisas 47

criadas e que não havia pessoa do filho nem do Espírito Santo  [e] o que aqui no 

mundo se crê acerca do mistério da Trindade era invenção dos homens.”  Para 48

Carreras, “Cristo nosso Senhor não era filho de Deus, e somente era um homem 

de bom viver, casto que não fazia mal a ninguém, e que não tinha propósito 

fazer-se Deus homem, nem vir ao mundo, para nele levar bofetadas, açoites, e 

ser preso, e posto em uma cruz (…) que não tinha propósito deixar-se Cristo 

Sacramentado se fora filho de Deus, porque sendo como é, sacramentado em 

pão, o poderiam comer os cães.”  49

Carreras chegou fugido a Lisboa em 1644 por razões que ainda nos são 

obscuras, mas provavelmente estavam relacionadas à defesa daquelas ideias 

heterodoxas em público.  Em virtude de seu brilhantismo intelectual, Carreras 50

logo atraiu a atenção de membros da alta corte portuguesa, frequentando 

jantares nas casas do marquês de Montalvão (Jorge de Mascarenhas), do cônsul 

dos alemães (Willem Heusch) e do 2º conde da Ericeira (Fernando de 

Meneses).  Numa destas ocasiões, ele expôs à audiência a polêmica entre São 51

Francisco Xavier e os japoneses: seriam a misericórdia e a justiça de Deus 

infinitas ou não?  52

 Ibid., f. 15v-16r.47

 Ibid., f. 15r-v.48

 Ibid., f. 14r-v.49

 Ibid., ff. 52r e 60v.50

 Ibid., ff. 12r-v e 195v.51

 Ibid., f. 192r-v.52
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Embora Carreras omitisse sua fonte, é certo que a fonte por trás daquela 

provocação que Carreras fazia se tratava da História da vida do Padre Francisco de 

Xavier (1600) do jesuíta João de Lucena.  Durante o oitavo livro o autor decidia 53

apresentar aos leitores as questões que os budistas japoneses puseram na 

disputa com São Francisco, incluindo não só as perguntas em si, como também 

as réplicas e tréplicas, dando largo espaço para as teses dos oponentes. Tais 

páginas representavam um prato cheio para alguém como Carreras, que as leria 

não para saber como São Francisco rebateu os budistas, mas quais fundamentos 

os budistas utilizaram para contraditar o catolicismo. Basta citarmos o título de 

algumas seções para entendermos o profundo interesse que aquela polêmica 

deve ter despertado em Carreras:

Cap. III - “Da réplica que fizeram os Bonzos à demonstração precedente” (isto é, 

“haver no mundo um primeiro princípio, e causa universal de todas as coisas”);

Cap. VIII - “Responde-se às réplicas, que os Bonzos aqui fizeram, mostram-lhes como 

o Mundo não foi eterno;”

Cap. XVI - “Argumentam os Bonzos, querendo que as almas sejam mortais;”

Cap. XXVII - “Estranham muito os japoneses haver [o] inferno de durar para sempre 

aos maus, e chegar o Evangelho tão tarde ao Japão.”

Negação do inferno, negação da imortalidade da alma. Carreras tinha 

chegado às mesmas conclusões dos japoneses por doutrinas completamente 

distintas. Numa aproximação cultural inesperada, tais páginas lhe permitiam 

colocar o budismo ao lado do anabatismo, anti-trinitarismo e das teses de 

Lucrécio e Plínio. Mas Carreras não expunha ao grupo de nobres portugueses 

esta parte mais heterodoxa de suas crenças, mantendo-se discreto.

Sua amizade com aquele grupo que gravitava em torno do rei valeu-lhe 

acesso direto a Dom João IV, que em 1647 o nomeou cronista real em missão a 

Bahia (uma indicação que deve ter tido o dedo de seus amigos Ericeira e 

 João de Lucena, História da vida do Padre Francisco de Xavier (Lisboa: Pedro Crasbeeck, 1600).53
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Montalvão, à época presidente do Conselho Ultramarino). Carreras viajou junto 

do novo governador da capitania, o conde de Vila Pouca de Aguiar (António 

Teles de Meneses), chegando em terras brasílicas em dezembro daquele ano. 

Longe da inquisição, ele daria vazão a todo o seu pensamento e comportamento 

heterodoxos, chocando de tal maneira os católicos na colônia a tal ponto de 

muitos suspeitarem que ele não fosse realmente padre (“tem para si que o dito 

Dom Joseph não é sacerdote, porque demais da soltura com que vive, que é 

muito alheia do termo com que costumam viver os eclesiásticos”).54

Uma testemunha diria de Carreras que era “clérigo distraído e de mau 

viver, e que o vira muitas vezes na praça junto ao palácio com uma viola na 

mão tangendo, e cantando chacras com muita desenvoltura.”  Mas ele não se 55

limitava a simplesmente tocar aquele instrumento. Segundo outra testemunha, 

Carreras “andava sempre por casas de mulheres solteiras, aonde dançava com 

elas o sarambique, dança muito imodesta.”  E não só isso. Carreras agenciava 56

prostitutas para o palácio, trazendo “hum rol das mulheres solteiras, e do preço 

em que estava cada uma.”57

Nas palavras de um contemporâneo, Carreras era “o desenfado de 

palácio e (…) o tratavam por bufão.” Fazia piada de tudo, e “a todos chamava 

judeus, mouros, e outros nomes semelhantes e indecentes.”  Aliás, dizia-se que 58

ele tinha “trato mui particular” com os homens da nação, que muitas vezes “o 

buscavam e lhe davam fazenda.”  Certa vez ele pregara em uma festa dos 59

cristãos novos e no sermão “trabalhara por lhes dar a entender que facilmente 

se acomodaria a qualquer crença que eles lhe inculcassem ou comunicassem, de 

sorte que se os ditos homens da nação quisessem entender que o dito Dom 

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 393, f. 26r.54

 Ibid., f. 59v.55

 Ibid., f. 61r.56

 Ibid., f. 60v. Ver também: f. 58v.57

 Ibid., f. 60r.58

 Ibid., f. 26r.59
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Joseph [Carreras] era judeu teriam para isto fundamento no seu modo de 

falar.”60

De fato, Carreras não respeitava nenhum jejum ou liturgia que lhe tocava 

enquanto eclesiástico, muitas vezes rezando missa tendo comido e ceado depois 

de meia-noite. Quando alguns dos presentes naqueles banquetes noturnos 

chamavam sua atenção, ele respondia zombando que “apelava para outro 

relógio, e ela durava tempo bastante para terem dado todos os relógios a meia-

noite.”61

Mas nem tudo era zombaria. As primeiras denúncias contra Carreras 

começaram a chegar à inquisição de Lisboa em 1650.  Aquele comportamento 62

libertino foi considerado ofensivo por diversos membros da elite local, que logo 

tramaram uma emboscada para o padre. Estando todos juntos dentro do paço 

conversando, um escravo deu uma cutilada na cara de Carreras a mando do 

conde de Vila Pouca de Aguiar e do capitão Antônio Benavides.  Na devassa 63

levantada sobre o caso, os dois alegaram que Carreras “se ferira com um prego 

caindo.”  64

Expulso do palácio e jurado de morte, Carreras fugiu secretamente da 

Bahia, retornando a Lisboa em 1651.  Por dois anos ele viveria livremente na 65

cidade espalhando suas heterodoxias: desencorajava mulheres de se tornarem 

freiras, adivinhava o futuro e lia a mão de pessoas com um compasso.  Dizia 66

ainda que “tinha notícia de muitas terras em que se achara, e diversas crenças 

das gentes delas, e que nenhuma lhe parecera melhor que a dos judeus porque 

 Ibid., f. 52r-v.60

 Ibid., f. 60v.61

 A primeira denúncia data de 27 de abril de 1650. Ver: Ibid., f. 7r.62

 Ibid., ff. 178v-179r.63

 Ibid., f. 182r.64

 Ibid., ff. 60r (para a expulsão do palácio) e 179r (para o juramento de morte).65

 Ibid., ff. 13r-v e 73r-75r.66
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fora dada por Deus,” mas acrescentando: “todas as seitas eram boas e que em 

todas havia salvação.”67

A inquisição, que já a algum tempo acumulava denúncias contra 

Carreras, finalmente o prendeu no dia 5 de março de 1653.  Ao longo do 68

processo, ele negou veementemente as acusações (que pareciam já incluir a tese 

da mortalidade da alma), evitando o confronto com os inquisidores.  Antes, 69

colaborou como informante na causa de Francisco Henriques Gomes, acusado 

pelo tribunal de judaizante.  O tempo que Carreras passou dividindo a cela 70

com o delatado seria crucial para que adquirisse um conhecimento detalhado 

da lei de Moisés, flertando com a conversão ao judaísmo.71

Sem conseguir extrair nenhuma confissão de culpa do próprio Carreras, 

os inquisidores o submeteram a uma sessão de tortura. Eram 9 horas da manhã 

do dia 14 de novembro de 1654.  “Desposado de seus vestidos e posto no 72

banquinho,” Carreras escutou que assumia todo o risco do que estava por vir, e 

que se “morresse ou perdesse algum sentido, a culpa seria sua, e não dos 

senhores inquisidores.” Mas Carreras permaneceu firme, dizendo que “não 

tinha [o] que confessar.” A descrição do que se segue ajuda a explicar o ódio 

pelo tribunal que manifestaria nos Elogios.

 Ibid., ff. 95v-96r.67

 Ibid., f. 5v.68

 Ibid., f. 58r: “Peguntado se sabia que alguma pessoa, ou pessoas dissessem, ou fizessem coisas 69

cujo conhecimento pertence ao Santo Ofício, ou pregasse coisas contra nossa Santa Fé acerca da 
imortalidade da alma (…).”

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 10.794, ff. 85r-123r. Analisarei a delação de Carreras a este 70

processo em artigo futuro que estou preparando.
 Por volta de 1658, Ribera diria “Que los demonios estaban con él, de 5 años a esta parte, por 71

se haber echo judío.” Ver: SAA, 334, n. 882, f. 5 (testemunho de Daniel Henriques). Isto induziu 
diversos historiadores a afirmarem que Ribera chegou em Amsterdam em 1653. Ver: Révah, 
“Aux origines de la rupture spinozienne,” 369; Yosef Kaplan, From Christianity to Judaism: The 
Story of Isaac Orobio de Castro, trans. Raphael Loewe (Oxford: The Littman Library of Jewish 
Civilization, 2004 [1989]), 138-139; Steven Nadler, Spinoza: A Life (Cambridge: Cambridge 
University Press, 2018 [1999]), 169. Contudo, isto é impossível, visto que seu processo se conclui 
em fins de 1654. A meu ver, Carreras aludia a uma possível conversão nos cárceres, justamente 
no tempo em que dividiu a cela com Francisco Henriques Gomes (e muito provavelmente por 
influência deste).

 ANTT, Inquisição de de Lisboa, processo 393, ff. 219v-220r (para as descrições que se seguem).72
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Atado à primeira correia, disse “Virgem de Monserrat e Jesus me 

ajudem!” E depois insistindo que não tinha nenhuma culpa para confessar, foi 

atado perfeitamente, gritando muitas vezes “Jesus, Maria, José!” E sendo 

levantado, tornava a gritar “Jesus, Maria, José!” Em seguida o torturador lhe 

deu um trato corrido, e os inquisidores o admoestaram novamente a que falasse 

a verdade. Diante da insistência desesperada de Carreras em negar as 

acusações, os inquisidores se deram por satisfeitos, interrompendo o tormento.

Pela sua boa conduta na prisão, réplicas afiadas dos denunciantes, e 

resistência à sessão de tormento (que era levada em conta pelos inquisidores 

como indício de inocência), Carreras terminou condenado a uma abjuração de 

leve por “suspeito na fé.”  Ele escutou sua sentença na sala do tribunal em 21 73

de novembro de 1654, sendo em seguida degredado de Portugal e embarcando 

num navio com destino a França.

De acordo com o relato de Pedro Corso, seu companheiro de viagem, 

Carreras começou a escrever em alto mar “um livro contra a Santa Inquisição 

dizendo nele coisas muito infames, e assim mesmo do Papa Nosso Senhor e 

dizia (…) que aquele livro havia de mandar a El Rei Dom João IV, e outro como 

ele ao Papa.”  Como veremos no próximo capítulo, Carreras cumpriria ao 74

menos parte da promessa dois anos depois, quando os Elogios parariam, através 

de caminhos tortuosos, nas mãos de Alexandre VII. Mas o livro que redigia 

durante a viagem era outro, pois àquela altura Abraham Nuñez Bernal e Isaac 

Rodrigues de Almeida sequer tinham sido condenados.

A jornada marítima de Carreras transcorria sem sobressaltos, até que um 

incidente mudou o curso de sua vida. A poucos dias de ancorar em alguma 

cidade francesa, o navio em que viajava acabou interceptado pelos ingleses e 

conduzido ao porto de Dover. Carreras então decidiu converter-se ao 

anabatismo.  Acolhido pela comunidade, ele “lia pelos livros dos ditos hereges, 75

 Ibid., ff. 228v-229r.73

 ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 214, f. 149r.74

 Ibid., f. 149v.75
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e se comunicava com eles como herege,” inclusive recebendo dinheiro deles, 

com que “se vestiu muito bem.”  Estranhando muito aquele comportamento, 76

Corso o instou “que se lembraSse que era cristão, clérigo e pregador, e que não 

quisesse ser herege.” Ao que Carreras simplesmente respondia “que queria ser 

herege.”77

Mas a aventura do agora ex-padre em Dover durou poucos meses. Por 

volta de maio-junho de 1655 ele aportava em Amsterdam. Carreras logo bateu 

às portas da Talmud Torah manifestando o desejo de converter-se ao judaísmo. 

A comunidade recebeu aquele forasteiro cujas origens desconheciam com certa 

desconfiança: “para ser ali aceito, disse que sua mãe [Caterina de Ribera] era 

cristã nova, e judia.”  Carreras acabou persuadindo os líderes da congregação. 78

Após passar pela circuncisão, ele adotou o nome Daniel de Ribera.

A comunidade, todavia, procedeu com cautela. Apesar de arranjarem-lhe 

um casamento com uma judia, para efetivá-lo “esperavam certificar-se se era a 

mãe do dito Dom Joseph cristã nova.”  Isto talvez ajude a explicar a demora do 79

aparecimento de Ribera nos registros da congregação (março de 1656).  80

Em todo caso, desde meados de 1655 que Ribera tirava seu sustento 

informalmente como professor particular de latim para jovens da comunidade 

judaica.  Os membros da Talmud Torah logo veriam nisto um benefício, 81

efetivando-o na posição em abril de 1656.  Sem saber, o Mahamad abria as 82

 Ibid.76

 Ibid.77

 Ibid., f. 150r.78

 Ibid., ff. 150v-151r. Não encontrei registro do contrato pré-nupcial de Carreras nos arquivos 79

notariais de Amsterdam, o que é indício de que o casamento talvez jamais tenha se 
concretizado.

 Révah, “Aux origines de la rupture spinozienne,” 386.80

 A sugestão é feita em: Révah, “Aux origines de la rupture spinozienne,” 371. Décadas mais 81

tarde, Ribera ensinaria espanhol para jovens em Londres (“estaba en [la] ciudad [de Londres], 
enseñando muchachos a leer y escribir en la lengua española”). Ver: W. de Gray Birch, Catalogue 
of a Collection of Original Manuscripts Formerly Belonging to the Holy Office of the Inquisition in the 
Canary Island and Now in the Possession of the Marquess of Bute, vol. 2 (Edinburg: William 
Blackwood, 1903), 851. 

 Révah, “Aux origines de la rupture spinozienne,” 387.82
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portas para que Ribera pouco a pouco instilasse suas crenças heterodoxas, 

corrompendo os estudantes da congregação.

Quando as notícias das condenações de Abraham Nuñez Bernal e Isaac 

Rodrigues de Almeida chegaram a Amsterdam, Ribera pensou na elaboração de 

um livro em homenagem aos mártires como uma dupla oportunidade: por um 

lado, extravasar o ódio mortal que sentia pela inquisição; por outro, dar uma 

demonstração pública de comprometimento com o judaísmo, quebrando de vez 

a resistência da comunidade e facilitando sua integração. Assim, ele proporia 

aos outros vinte cinco autores o projeto de compor os Elogios.

3. Os bastidores dos Elogios

Coordenar um projeto com tanta gente e de tamanha envergadura deve 

ter sido tarefa extremamente complexa, que envolveu intensas trocas de cartas, 

discussões acaloradas, correções de provas intermináveis, sem falar em 

controlar os egos e deixar de lado as diferenças. Neste sentido, os Elogios 

tratam-se de um verdadeiro feito intelectual da diáspora, cujas redes 

possibilitaram ao grupo superar as distâncias para realizar uma das obras mais 

ambiciosas do século XVII em termos editoriais, juntando “los sisnes de niveas 

plumas / los ingenios mas ilustres” dentre os sefarditas espalhados pelo 

globo.83

O principal responsável por organizar aquela empresa monumental em 

termos práticos foi Jonas Abravanel (“Yo que la agencia y cuidado / Para 

recogerlos puze, / Solicitando las plumas, / Que adornan este volumen”).  84

Mas, sem dúvida, a mente por trás dos Elogios era na verdade Daniel de Ribera, 

autor que de longe mais contribuiu com poemas para a obra (14 no total). A 

ideia de escrever uma martirologia, gênero literário profundamente vinculado 

ao cristianismo, partia de um ex-padre não por acaso. Já a pessoa que viabilizou 

 Jonas Abravanel et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 172.83

 Ibid.84
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financeiramente os Elogios foi Jacob Bernal (“me animó a dar a la estampa estos 

religiosos elogios”), que seria identificado por parte da historiografia 

erroneamente, como veremos em breve, com o impressor anônimo da obra.

Os Elogios foram uma obra coletiva no melhor sentido da palavra. A 

glosa de um determinado mote por diversos autores, a presença de canções e 

romances são indícios de que os autores vivendo em Amsterdam formavam um 

círculo intelectual estreito, reunindo-se frequentemente nas casas de alguns dos 

poetas.  Nestes encontros declamavam poesias, faziam comentários e sugestões 85

nos versos uns dos outros, bebiam, cantavam e dançavam em homenagem aos 

mártires, embalados pela harpa de Jacob de Pina, a viola de Daniel de Ribera, a 

lira de Daniel Arauzo e a voz de Isaac Nunes. Liam em voz alta a relación do 

auto de fé de Abraham Nuñez Bernal para instilarem em seus âmagos o ódio 

pelo Santo Ofício, discutindo detalhes da obra, planejando a sua publicação, 

urdindo o contra-ataque ao tribunal.

Com uma criatividade notável, avassaladora, aqueles homens que 

circulavam no subterrâneo intelectual da diáspora sefardita pouco a pouco 

davam vida aos Elogios. Empregando uma variedade de estilos em verso e prosa 

sem precedentes, eles incluíram, dentro do mesmo livro, discursos, sermões, 

odes, epigramas, sonetos, labirintos, canções, decimas, romances, glosas, 

endechas, oitavas, elegias, cantos, relações, epitáfios, epístolas e episódios 

(epizedios).86

Destas reuniões saiu também o discurso anônimo endereçado ao leitor, 

um dos escritos mais mordazes  jamais produzidos contra a inquisição, e que 

funcionaria como uma espécie de manifesto coletivo do grupo. A redação final 

 Den Boer,  La literatura sefardí, 137.85

 José Simón Díaz, Bibliografia de la literatura hispánica, vol. 9 (Madrid: Consejo Superiore de 86

Investigaciones Cientificas, 1971), 539-540. Díaz fornece um valioso índice dos estilos presentes 
nos Elogios, identificados no livro pelo número 4354.

148



do texto coube aos dois principais nomes dos Elogios, Jonas Abravanel e Daniel 

de Ribera.87

O arranjo interno do livro, de fato, obedeceria a uma lógica hierárquica 

entre os autores. A precedência seria dada aos parentes do mártire, com a 

dedicatória de Jacob Bernal a seu primo Elia Nuñez Bernal, irmão de Abraham. 

Na sequência apareceria o discurso anônimo de Abravanel e Ribera dirigido ao 

leitor, seguido pelo sermão pregado perante a comunidade judaica pelo solene 

rabino Isaac Aboab da Fonseca. Nas páginas sucessivas Ribera, principal autor 

do livro, faria sua aparição assinando três poemas.88

Na hora de conceber os Elogios, os poetas pensaram em cada detalhe. Isto 

incluía não só definir a forma e o conteúdo da mensagem, como também 

estabelecer a quem ela seria endereçada.

4. O público dos Elogios

Uma característica distintiva dos Elogios está no fato de que seus textos 

foram compostos em três línguas diversas. A  predominância absoluta era do 

espanhol (grosso modo três quartos do livro), seguido do latim (5 poemas) e do 

português (3 poemas).  Ainda que desequilibrada, esta pluralidade linguística 89

reflete as variadas formações intelectuais dos autores e, mais importante, revela 

qual público de leitores tinham em mente. A forte presença do espanhol, 

considerado o idioma por excelência da cultura letrada na diáspora, só confirma 

 Kaplan, From Christianity to Judaism, 260n127, atribuiu a autoria do discurso a Elia Nuñez 87

Bernal. Contudo, não há evidência textual que corrobore esta associação. Por outro lado, a peça 
abre com o mote da inquisição “Exurge Domine et Judica Causam Tuam!” (Salmo 74), o mesmo 
com o qual Jonas Abravanel encerraria os últimos versos da última poesia dos Elogios. Tal 
recorrência no início e no fim do livro, longe de ser acidental, indica que Jonas era a mão por 
trás texto anônimo, que contou com a colaboração de Ribera, principal autor da obra.

 Aqui a hierarquia se interrompia brevemente, com um poema do jovem Eliachim Castiel (o 88

único em todo o livro), colocada no início ou porque estava em latim ou porque se coadunava 
com o tom enigmático de mais um poema de Ribera que viria logo a seguir. Na sequência, vinha 
o eminente poeta e parnas Joseph Francês, depois se retornava para um soneto de Ribera e 
seguia assim por diante.

 Os poemas em latim encontram-se nas páginas 12-15 e 159-157 (nessa ordem, pois há erro de 89

paginação). Já o português, nas páginas 23, 46 e 138.
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que os Elogios se dirigiam primariamente aos sefarditas. O mesmo vale para o 

português, falado em casa e nas congregações. 

Menos óbvia é a inclusão do latim, algo raríssimo nos textos da literatura 

sefardita. Esta é uma clara indicação de que os poetas almejavam que a 

mensagem alcançasse um público bem mais amplo, como por exemplo os 

protestantes holandeses detratores da inquisição, e em particular os colegiantes, 

profundamente interessados no tema do martírio. O latim permitia, ainda, que 

os Elogios chegassem a integrantes da república das letras européia (que se 

valiam dele como língua franca) e também à Igreja católica (que utilizava o 

latim como língua oficial).  Certo, se poderia objetar que a presença do latim 90

era ínfima, tornando-o quase irrelevante. Mas aqui é necessário entender a sua 

disposição estratégica no livro. 

Logo no frontispício dos Elogios, abaixo do título em espanhol, emergia a 

seguinte frase: “Pro meritis carcer, pro laude vincula, virtus criminen habet. 

Gloria supplicium.” Após a dedicatória a Elia Nuñez Bernal, irmão de um dos 

mártires homenageados, seguia um discurso cujas primeiras palavras, 

estampadas em letras maiúsculas, não eram senão o mote inquisitorial: “Exurge 

Domine et Judica Causam Tuam!”  Passadas as primeiras páginas contendo o 91

sermão do rabino Aboab, o latim retornava com carga total (uma ode e dois 

epigramas). Ou seja, num gesto calculado os autores dos Elogios concentravam o 

 Harm den Boer, “Le ‘contre-discours’ des nouveaux juifs: Esprit et polémique dans la 90

littérature des juifs sépharades d’Amsterdam,” in Les Sépharades en littérature: Un parcours 
millénaire, ed. Esther Benbassa (Paris: Université Paris-Sorbonne, 2005), 55: “De façon 
idéologique consciente, les auteurs sépharades inclurent des publications en latin, langue de 
l’Église, comme un défi de leur part.” Contudo, lhe escapa a dimensão do latim como língua de 
diálogo franco com os grupos protestantes e os membros da república das letras, bem como a 
importância da posição do latim no livro.

 Comentando este discurso anônimo, Den Boer (“Le ‘contre-discours’ des nouveaux juifs,” 55) 91

escreve: “La preuve la plus évidente de cette forme d’appropriation provocatrice et délibérée se 
trouve au début du sermon du rabbin Isaac Aboab da Fonseca. Celui-ci, en effet, ouvre son 
sermon avec l’infâme verset «Exurge Domine et judicam causam meam (sic!)» (Ps 74, 22) — la 
devise de l’Inquisition — cité en latin.” Mas o discurso anônimo no qual surge o mote 
inquisitorial e o sermão de Aboab são dois textos distintos.
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latim no início do livro, como forma de chamar a atenção daquele nicho 

específico de leitores.

Cabe agora analisarmos o conteúdo da mensagem dos Elogios, que 

grosso modo pode ser dividido em dois temas: a exaltação dos mártires e os 

ataques à inquisição. A complexidade de cada um deles exige um tratamento 

separado. Comecemos pelo primeiro.

5. Martirologia Sefardita

Herói, santo, fênix… Estes eram alguns dos modos pelos quais os autores 

dos Elogios designavam os mártires homenageados no livro. A figura daqueles 

dois homens que se sacrificaram pelo judaísmo vinha enaltecida como um 

exemplo de virtude a ser seguido (“fortificando los tibios, y animando los 

zelosos para semejantes empeños”).  Ao longo do texto, os poetas sublinham 92

diversas vezes o “zelo ardiente” e o “amor de Dios” demonstrado pelos 

mártires com aquele ato extremo.  Elogiam a sua “coragem” e “valor” ao 93

enfrentarem os inimigos, a sua “constancia y firmeza” no momento derradeiro, 

a “alegria” e o “animo altivo” com o qual se lançam ao fogo.  Descrevem o 94

 Jacob Bernal et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, I.92

 Ibid., 14 (“amore Dei”), 116 (“heroico zelo//(…) Triumpo de tu fe y amor altivo (…)// zelo 93

ardiente”).
 Sobre a coragem e o valor, ver: Ibid., 25 (“Rendido, mas triumphante/Exalta o seu valor”), 129 94

(“excelsa valentia”), 131 (“tomar las armas de valiente”), 135 (“un coraçon valiente”). Sobre a 
constância e firmeza, ver: Ibid., 6 (“vos constante y firme”), 29 (“o divino [amor]/O tem firme, e 
constance”), 42 (“es su firmeza diamante”), 43 (“Nuestro martir firme roca”), 53 (“Al daño de 
sus golpes/Obstenta firme Athlante”), 117 (“Con animo constante, firme el pecho/Entra 
Abraham en la palestra fuerte”), 118 (“De una constancia ligitima/(…) Firme, en sus ombros 
Athlãticos/Sustenta con fuerças celicas,/Los preceptos del decalogo”), 122 (“El martirio de 
fuego que constante padecio (…) Hijo de Dios que firme depreciaste/Humanas glorias hijas del 
pecado”), 125 (“la constancia firme, estremos de zelo del saraf abrazado”), 131 (“Professa firme 
la ley sancta esclaba”), 132 (“Hazes cuchillo la muerte/Sabiendo que un amor firme/Reynará en 
tu pecho siempre”), 149 (“Firme en la ley de Israel/(…) Bernal con firme amor/Al suplicio se 
convida”), 152 (“Al cielo con firme fe”).. Sobre a alegria e ânimo altivo, ver: Ibid., 25 (“E com 
animo altivo/Por honra do Deos vivo/Se lança vivo ao fogo”), 43 (“Alegre al fuego homicida”), 
114 (“Y en fin quanto espirava,/Aliento, vida, y alma alegre estava”), 127 (“el se rendiò alegre al 
sacrificio”).
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martírio como um emblema de “rezistencia” à tirania inquisitorial, digno de 

“gloria infinita” e “eterna fama.”

A formação plural dos autores dos Elogios refletia de maneira evidente no 

conceito de martírio empregado no livro. Cada um trazia o seu conjunto de 

leituras e influências para o texto, criando um mosaico transcultural no qual se 

fundiam elementos cristãos, judaicos e até mesmo pagãos. Declinar a visão dos 

poetas individualmente iria muito além dos objetivos desta tese. Mas vale a 

pena delinear as correntes que se faziam presente no livro tendo em conta 

alguns casos particulares.

Uma delas era o ethos atlético e guerreiro da Antiguidade greco-romana. 

Daniel Arauzo, por exemplo, chamava Isaac Rodrigues de Almeida de “Hebreo 

Aquiles,” ao passo que Abraham Nuñez Bernal, nas palavras de Daniel de 

Ribera, mostrara-se um “divino athleta.”  E Joseph Bueno Silva exclamava em 95

um de seus versos dedicados a Bernal: “O! Campeon glorioso,” o associando 

em seguida aos soldados romanos Marco Curzio e Gaio Scevola, cujas 

famigeradas histórias foram narradas por Tito Livio.96

O ambiente circundante de Amsterdam, por sua vez, certamente 

expunha os autores a livros como o Book of Martyrs de John Foxe e outras 

martirologias protestantes, com as quais os Elogios partilhariam sobretudo o 

profundo furor anti-católico. Já poetas que tinham sido padres antes de se 

converterem ao judaísmo, como o próprio Daniel de Ribera ou Isaac Nunes, 

traziam na bagagem as martirologias católicas como inspiração para 

 Respectivamente: Ibid., 160 e 132. A poesia de Arauzo é repleta de referências gregas, como 95

“Vesuvio Delicioso,” “Edipo docto” e “echizo Demostenes” (160-162). Já Carreras mencionara 
em outros poemas a figura mitológica da “Hydra,” chamando Bernal de “haeros” e “Athlaeta 
solidus,” e também mencionava “Minerva,” associada a virtudes heróicas (12-14). Ainda sobre 
Bernal, Ribera o chama em outro poema de “competidor del bronze (…) / De su valor recogen / 
El ayre, los trofeos” (52). Já Abraham Gomez de Prado chama Bernal de “venerable docto 
Apolo” (29). A referência de Arauzo ao Vesuvio vinha quase certamente do texto que Isaac 
Cardoso escreveu sobre a erupção do vulcão em 1631. Ver: Yosef Yerushalmi, From Spanish Court 
to Italian Ghetto - Isaac Cardoso: A Study in Seventeenth-Century Marranism and Jewish Apologetics 
(Seattle: University of Washington Press, 1981 [1971]), 98-105.

 Joseph Bueno Silva et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 37.96
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participarem nos Elogios. Ambos certamente estavam familiarizados com a 

tradição ascética do Contemptus mundi de Thomas Kempis e do Flos Sanctorum 

de Pedro de Ribadeneyra. Na peça de abertura deste último, intitulada “De los 

tormentos de los martires,” lia-se:

murieron con tan extraña y admirable constancia, que asombraron y vencieron al 

mundo, habiendo antes sido atormentados con todos los géneros de atrozissimos y 

exquisitos suplicios, que el demonio y los tiranos sus ministros pudieron inventar, y 

estos gloriosos caballeros de Cristo los sufrieron con más que humana paciencia, 

fortaleza, y alegria.97

Tirada a expressão “caballeros de Cristo,” a passagem se adequa 

perfeitamente à caracterização dos mártires que encontramos nos Elogios.  Mas 98

convém não exagerar o peso do cristianismo no livro.

Embora Miriam Bodian tenha mostrado a ruptura da concepção de 

martírio dos cripto-judeus queimados vivos com a do judaísmo rabínico (fruto 

do acesso limitado a textos judaicos e da exposição quotidiana a um ambiente 

católico), suas conclusões não podem ser estendidas para os Elogios. Poetas 

como Benjamin Dias Pato e Eliachim Castiel, que tinham recebido uma sólida 

educação judaica, certamente estavam a par das discussões dos rabinos 

sefarditas sobre o tema, e se apoiavam nestes textos para fundamentar sua visão 

de martírio. Pato, por exemplo, evita utilizar a palavra “santo” para designar os 

mártires, preferindo ao invés disso o termo “angel,” remetendo explicitamente à 

hierarquia angélica da tradição judaica, reportada em hebraico transliterado ao 

lado dos versos em espanhol.99

 Pedro de Ribadeneyra, Flos Sanctorum: O libro de las vidas de los santos (Madrid: Luis Sanchez, 97

1616), XI.
 Para o modo pelo qual Elia Nuñez Bernal, irmão do mártire Abraham, lia textos de devoção 98

católica, ver capítulo 4.
 Benjamin Dias Pato et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 122. A lista de 99

Pato apresenta 12 anjos em ordem hierárquica que não encontrei correspondente nas listas de 
Maimonides e do Zohar, que apresentam apenas 10 anjos e em ordens distintas.
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De igual modo, não me soa convincente o argumento de Limor Mintz-

Manor segundo o qual o significado da “fênix” nos Elogios é permeado de 

simbolismo cristão.   Certo, Daniel de Ribera, que usou a palavra repetidas 100

vezes em seus poemas, tinha formação católica. Mas quando o cabalista 

Eliachim Castiel escrevia “Quid mentita replet codices celeberrima Phoenix,” 

não lhe vinha à mente nenhum texto de exegese cristã ou a associação com 

ressurreição de Cristo. Antes, ele e os demais autores do livro pareciam ecoar 

Job 29:18 (“Morrerei em meu ninho e multiplicarei os meus dias como a fênix”) 

segundo a interpretação hebraica, de Rashi a Leone da Modena passando pelo 

Midrash.  Um indício da forte herança cabalística de Eliachim é dada pelo fato 101

de que ele põe deliberadamente algumas letras maiúsculas no poema que 

coincidem todas com numerais romanos, deixando no ar para o leitor a 

existência de uma mensagem mística oculta.

Os autores dos Elogios também se referem algumas vezes aos mártires 

como “salamandras.”  Novamente, aqui poderíamos estar tentados a ver no 102

uso desta imagem a ressonância de uma simbologia cristã ligada à ressurreição 

de Cristo. Mas parece-me evidente que os poetas remetiam menos aos bestiários 

medievais do que, por exemplo, às leituras do rabino Akiva sobre o Levítico 

11:29-30. Se havia algum influxo gnóstico nestas passagens dos Elogios, ele vinha 

de Paracelso, e ainda assim só é aceitável no caso do poema de Daniel 

Arauzo.103

 Limor Mintz-Manor, “The Phoenix, the Exodus and the Temple: Constructing Self-Identity in 100

the Sephardi Congregation of Amsterdam in the Early Modern Period,” in The Religious Cultures 
of Dutch Jewry, ed. Yosef Kaplan e Dan Michman (Leiden: Brill, 2017), 9: “texts mentioning the 
phoenix written by Sephardi authors in Amsterdam (…) remained, for the most part, infused 
with Christian symbolism.” Ela em seguida dá como exemplo Samuel de Crasto, Moisés 
Jessurun Lobo, Jonas Abravanel e Daniel de Ribera. De todos estes, apenas o último não tinha 
formação judaica sólida.

 Rashi sobre Job 29:18:2; Bereishit Rabbah 18:5.101

 [Isaac Aboab?] et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 119: “Entre llamas y 102

tisones,/Aquel saraph invencible,/Revestido en Angle puro, Salamandria en fuego vive.” Este 
último atribuível talvez ao rabino Isaac Aboab, vem assinado como “F. Ab.” [por vezes “I. Ab.]

 Paracelso Liber de nymphis, sylphis, pygmaeis et salamandris, et de caeteris spiritibus (1566).103
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Podemos dizer que os autores dos Elogios se valiam das representações 

utilizadas pelos cristãos no intuito de disputarem, conscientemente, o 

significado daqueles símbolos.  Mas esta batalha pela restituição de uma 

tradição hebraica ocorria também no plano da interpretação textual.

[Poema de Eliachim Castiel contendo letras romanas em maiúscula, 

talvez indicando uma mensagem cabalística por trás dos números.]

(Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 1656)
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6. O furor anti-inquisitorial: escrevendo em tempos de perseguição

“Persecution, then, gives rise to a peculiar technique of writing, and 

therewith to a peculiar type of literature, in which the truth about all crucial 

things is presented exclusively between the lines.” Nesta breve proposição se 

encontra condensado o argumento central de Leo Strauss em seu clássico 

Persecution and the Art of Writing.  Desde a publicação do livro, em 1952, 104

multiplicaram-se os estudiosos à caça daqueles “hidden treasures” esotéricos.  105

As investigações sobre o pensamento heterodoxo no período moderno, em 

particular, incorporaram as teses de Strauss quase como um leitmotiv de 

pesquisa. Mesmo os críticos desta abordagem, como Perez Zagorin, conservam 

um resíduo straussiano ao enfatizarem a co-relação entre perseguição, 

dissimulação, esoterismo e heterodoxia.  106

Certo, um vínculo entre estes fenômenos existia, mas a concatenação 

mecânica de um elo ao outro é restritiva. Fruto cabal da repressão inquisitorial, 

os Elogios expressam ideias dissidentes sem apelar para a dissimulação ou 

incorrer no esoterismo (salvo raríssimas exceções). Muito pelo contrário, os 

autores do livro são explícitos até demais nas críticas à inquisição, desafiando 

abertamente o tribunal. Como veremos no próximo capítulo, por baixo desta 

superfície de contestação do Santo Ofício, subjazia uma camada mais profunda 

de afirmação do livre-pensamento e rejeição a todo e qualquer tipo de 

autoridade teológico-política (fosse ela cristã ou judaica).

Por ora, basta dizer que os Elogios constituíram a investida mais feroz 

contra o tribunal de toda a literatura sefardita no período moderno. O discurso 

 Leo Strauss, Persecution and the Art of Writing (Chicago: The University of Chicago Press, 1988 104

[1952]), 25. O artigo que dá nome ao livro já havia sido publicado em 1941.
 A expressão é do próprio Strauss, Persecution and the Art of Writing, 37.105

 Perez Zagorin, Ways of Lying: Dissimulation, Persecution, and Conformity in Early Modern Europe 106

(Cambridge: Harvard University Press, 1990), 2-3 e 9-12 (em particular, 11-12): “Esotericism, the 
conception of a secret knowledge to be revealed only to an elite and harmful if communicated 
to the masses, thus intrinsically implied a doctrine of dissimulation. (…) dissimulation appears 
as a central feature of practically all forms of religious dissidence in the early modern era.”
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de abertura do livro, escrito por Jonas Abravanel em provável colaboração com 

Daniel de Ribera, trazia no primeiro parágrafo a seguinte mensagem:

Exurge Domine & Judica Causam Tuam

Levantate Señor y riñe tu pendencia o juzga tu causa.

Ponemos oy (lector piedoso) en el dilatado theatro del orbe los triumphos de la 

constancia, los tyranos, excessos del odio los mayores extremos de un zelo ardiente, 

los detestables efectos de la preversa iniquidad, el cielo a un tiempo cantando 

aplauso; y amenazando castigos, el infierno, malogrando astucias, y sintiendo 

menosprecios, presentamos, como inseparables, los elogios y las lagrimas (…) 

sintiendo el grave y cruel imperio con que los incircuncisos, los inhumanos sucesores 

del protervo Edom, los obstinados ministros de la idolatria (…) afligen al de su 

tesoro, al reino de sacerdotes, a la union de gente santa, al niño de sus delicias, a su 

primogénito Israel.107

Já nas linhas iniciais os autores reputavam o catolicismo como “grave y 

cruel imperio,” definiam os inquisidores como “obstinados ministros de la 

idolatria” e chamavam Jesus Cristo de “protervo Edom.” Escalando o tom da 

ofensiva, o parágrafo continuava:

se encienda la ira de Dios contra los idolatras y rebeldes, que con desprecio ultrajan 

su ley, y con impiedad oprimen las ovejas de su pasto (…) Surge Domine & judica 

causam tuam; esto es, Levantate Señor y lidia tus batallas, o como los latinos le interpretan 

juzga tu causa. Esta es la letra que sacan en su pendon los hypocritas y simulados 

juezes los ministros de la detestable inquisicion, quando ufanos de perseguir à los 

amados de Dios solo porque le aman, quieren obligar, al que examina los 

pensamientos y juzga los coraçones con la ofensa y los agravios, tan desaforada se 

despeña su maldad, o tan ciegos les tiene la ignorancia, que (…) condenan como 

delito, reputan como heregia, el que le amemos y obedescamos como quiso ser 

amado y obedecido! Con este verso invocan la divina assistencia en aquella tyranica 

celebridad, y horrendo espectaculo, en aquel nefando acto, que llaman de la fe, acto 

 Jonas Abravanel, Daniel de Ribera et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 107

III.
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sin fe, justicia, ni misericordia (…) [porque] quieren que tenga fuerça de profession 

voluntaria, y pacto reciproco, la notoria violencia con que sugetaron a sus dogmas 

(…) porque aun el processo y estilos de la [justiça] comun se depravan y 

controvierten en su juizio (…) cargando la conciencia con los falsos testimonios à que 

les obliga, en daño de tercero, el temor de la muerte, o el rigor del tormento.108

O que se seguia ao discurso de abertura dos Elogios era um festival de 

insultos. Jacob de Pina se referia ao catolicismo como “malvada Seyta do 

barbaro tirano” e aos católicos como “el pueblo vil.”  David Antunes descrevia 109

o tribunal como “confuzion de torpe error” movido por um “odio inhumano,” 

chamando o inquisidor de “barbaro arrogante” e os católicos de “pueblo de luz 

incapaz.”  Daniel Arauzo designava o inquisidor de “ministro infame,” 110

enquanto para Joseph Bueno Silva tratava-se de um “monstro sediento,” 

“hipocrita afectado” e “lobo fraudulento.”  Outros zelosos anônimos 111

preferiam o epíteto de “barbaro cruel” e “torpe homicida.”  Isaac Israel 112

xingava logo em latim (“infandae incautus sceleratum”), para não deixar 

dúvidas.113

As ofensas não paravam por aí. Abraham Gomez Prado definia o Santo 

Ofício como  “centro de la ficcion y la quimera,” Abraham Castanho o chamava 

de “nefando tribunal,” e Samuel de Crasto como “Mesa llena de injusticia / 

escuela de la malicia / que apoyas un inpossible (…) gruta de terror / que a 

tantos das sustos, / causadora de disgustos / quinta essencia del rigor.”  Um 114

outro autor anônimo escrevia:

 Ibid., IV-V.108

 Ibid., 26 e 50.109

 Ibid., 41-42.110

 Ibid., 35 e 160.111

 Ibid., 57-58 e 61112

 Ibid., 159.113

 Ibid., 30, 123 e 149.114
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A esta torpe Babel de confusiones 

A este laberyntho inexplicable 

A este lago de acerrimos leones

A esta esphinge cruel y detestable

A este centro de estrañas sinrazones 

A este infierno de penas lamentable 

Condena la impiedad de Rhadamanto 

Al varon de verdad, al Angel Santo.115

Os ataques mais ácidos e contundentes ficavam por conta da pena de 

Jonas Abravanel e Isaac Aboab da Fonseca, que seguiam denegrindo a figura do 

inquisidor com um extenso repertório de vitupérios: “barbaro gentil 

idolatrante,” “bruto y ciego,” “tirano que delira,” “soberbio juez,” “padres de 

mentira,” “hipocritas con capa de piedades,” “lobos malevolos,” “blasfemos” 

que “por Dioses se reputan,” “satanicos siervos de Baal” e “Phelisteos.”  116

Criticando os procedimentos jurídicos da inquisição, Jonas argumentava que a 

sua razão de existir não se fundava no “zelo de las leys,” mas tão-somente 

numa “materia de estado (…) para comer el pan, / sin trabajo, y sin sudor,” 

recordando ironicamente que a oliveira, símbolo do tribunal, “nunqua diò fruto 

ny flor.”  E chamando o Santo Ofício de “immundo hospicio” e “tribunal 117

injusto, impio, immundo,” ele rogava “Vengue el Dios de venganzas tus 

ficciones!”118

Em poucos versos de umas endechas, Jonas condensava todo o furor anti-

inquisitorial dos Elogios:

 Ibid., 65.115

 Ibid., 22, 43, 78, 85, 93, 118, 120, 139, 148.116

 Ibid., 148-149.117

 Ibid., 22, 85 e 93.118
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Injusto tribunal, 

Sin Dios, sin ley, sin dueño 

Sacado del dictamen 

Del infernal govierno.

Juizio sin justicia, 

Con absoluto imperio

Uzurpando el oficio 

Devido solo al cielo. 

Sepulcro de los vivos, 

Infierno de los muertos,

Tormento de las almas, 

Martirio de los cuerpos.

Agravios sin descargos,

Testigos incubiertos,

Las culpas por indicios,

Las pruevas por tormentos.

Confuzo laberinto,

De cauteloso enredo,

Adonde agudos linces,

Con ojos viven ciegos.

Ally las tiranias,

El odio, el despecho,

La ira, y la soberbia,

Son basas deste templo.

Ministros de mentira,

Con venenosos pechos.

Juez, y parte son,

En todos sus processos.

Clemencia publicando,

Pero crueles Neros.

La sangre no derraman,

Mas bebenla cedientos.  119

Jonas Abravanel e Daniel de Ribera voltariam ao ataque de maneira 

ainda mais dura algumas páginas depois, na relação do martírio de Isaac 

Rodriguez de Almeyda. Escrevendo novamente de maneira anônima, a dupla 

investia implacável:

los incirconcizos hijos de Edom, cedientos de la sangre hebrea (…) tiranos idolatras, 

juezes sin justicia, tribunal de malignos, sustentando con testigos falços, culpando 

por sospechas, castigando por indicios, sin admitir descargos, todo confuzion, retrato 

del mismo infierno y gobernado por su dictamen, donde se atormentan las almas, no 

peccadoras, mas inocentes, a esta casa pues de maldad, a este infierno de los vivos.120

 Ibid., 54-55.119

 Ibid., 125.120
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Nunca antes na história da diáspora autores de um livro tinham ousado 

adotar postura tão beligerante contra a inquisição, dedicando tantas páginas a 

atacá-la frontalmente. Até onde eu saiba, este feito sequer foi repetido depois. 

As críticas de Daniel Levi de Barrios e demais sefarditas seriam muito pontuais, 

aparecendo em textos curtos ou em meio a livros dedicados a outros 

assuntos.  Já o livro de Antonio Enríquez Gómez, La inquisición de Lucifer y 121

visita de todos los diablos, agredia o tribunal de modo duro mas oblíquo, 

recorrendo a uma história ficcional de teor satírico (isto sem contar que a obra, 

de sessenta e cinco fólios, não circulou senão em manuscrito, tendo por isso um 

alcance reduzido).  Nada equiparável, portanto, à extensão e à intensidade da 122

linguagem crua, direta e política dos Elogios. Também neste quesito, eles 

representavam um caso único.

Mas esta ofensiva desenfreada dos poetas contra a inquisição respingava 

no  cristianismo em geral. Neste sentido, o livro contestava e insultava por 

tabela a religião dos holandeses. Matéria delicada, expediente arriscado.

7. Os Elogios contra a Epístola aos Romanos

Para entendermos a dimensão anti-cristã (e não somente anti-católica) 

dos Elogios, é necessário retornarmos a uma passagem carregada de significado 

teológico que já citamos rapidamente e deixamos cair sem comentá-la, mas que 

agora merece uma leitura atenta. Ela encontra-se logo no início daquele 

 Para citar apenas alguns exemplos, a sátira de Daniel Levi de Barrios, Trompeta del Juizio 121

Contra el Papa y la Inquisicion (Amsterdam: s.i., ca. 1675), possui apenas quatro páginas. Daniel 
Levi de Barrios, Contra la verdad no ay fuerça: Panegirico a los tres bienaventurados martires Abraham 
Athias, Yahacob Rodriguez Caseres, y Raquel Nuñez Fernandez, que fueron quemados vivos en Córdova, 
por santificar la unidad divina. En 16, de Tamuz. Año de 5425 (Amsterdam: David de Castro Tartas, 
1665), é uma peça de teatro.

 Antonio Enríquez Gómez, La inquisición de Lucifer y visita de todos los diablos, eds. Constance 122

Hubbard Rose e Maxim Kerkhof (Amsterdam: Rodopi, 1992). A melhor análise do poeta e de 
sua obra permanece sendo: Révah, Antonio Enríquez Gómez. Ver também: Antonio Enríquez 
Gómez: Un poeta entre santos y judaizantes, eds. José Ignacio Díez e Carsten Wilke (Kassel: Edition 
Reichenberger, 2015).
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manifesto coletivo dos poetas que era o discurso de abertura do livro. A uma 

certa altura, Jonas Abravanel e Daniel de Ribera escreviam:

Sintiendo el grave y cruel imperio con que los incircuncisos, los inhumanos 

successores del protervo Edom, los obstinados ministros de la idolatria (…) affligen al 

de su thesoro, al reyno de sacerdotes, à la union de gente sancta, al niño de sus 

delicias, a su primogenito Israel.

O remetimento à história bíblica de Esaú e Jacob é inconfundível. 

Enganado pelo irmão mais novo, Esaú (cujo nome na Torah aparece também 

como Edom) perdera o direito de primogenitura para Jacob (mais tarde re-

nomeado Israel), declarando-lhe guerra e jurando-lhe de morte.  Assim 123

cumpriam-se as palavras de Deus enunciadas a Rebeca: “o mais velho servirá o 

mais novo” (Gênesis 25:23).

Contudo, no trecho dos Elogios o “grave y cruel imperio” era o 

catolicismo e os “obstinados ministros de la idolatria” eram os inquisidores. 

Mais do que uma simples referência ao episódio bíblico interpretado dentro do 

contexto original, os poetas atualizavam a narrativa para o próprio presente. 

Neste sentido, se apoiavam numa longa tradição judaica (desde Flávio Josefo, 

passando pelo Talmud, Rashi e Ramban) que já havia associado Roma ao 

império de Edom.

De fato, um rápido olhar nos textos escritos pelos sefarditas de 

Amsterdam mostra que o tema estava bem vivo no século XVII.  Na terceira 124

parte do seu Conciliador (1650), Menasseh ben Israel devotava uma seção inteira 

ao assunto, na qual dizia: 

 Gênesis 25:24-34.123

 Aqui divirjo da posição de: Hacohen, Jacob & Esau, 142-143: “In the aftermath of the Spanish 124

exile, the failure of the Edom-Rome eschatology seemed obvious. (…) Edom polemics were rare 
in early modern Judaism. (…) Remarkably, they pay little attention to Christian Edom or 
Rome.” Concentrando-se em fontes escritas exclusivamente em hebraico pelos sefarditas do 
Mediterrâneo e ashkenazi do norte da Europa, o historiador deixou de fora toda a produção em 
português e espanhol dos judeus de origem conversa submetidos à perseguição inquisitorial, ou 
seja, o grupo mais interessado em manter a polêmica Edom-Roma acesa.
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Los Antiguos y modernos sabios, afirman de comun parecer, que los Romanos, son 

Edumeos, decendientes de Magdiel, uno de los Duques de Essau, el Edom y assi sobre 

aquella bendicion que Isaac dio a Esaú, he aqui de grossuras de la tierra, sera tu 

habitacion, dizen, con gran ponderacion, que esta tierra gruessa, es Italia (…) no 

teniendo la cabeça de Roma, nombre de Rey, ay en aquella corte, muchos señores que 

son los Cardenales.125

 Já o poeta Daniel Levi de Barrios escrevia em seu Realse de la prophecia y 

caída del atheismo (ca. 1686): 

La simiente de Isaac, es Esaú y Jacob: el uno dividió sus linages en dos partes, la 

primera Idumea, y la segunda Italia (…) Todo lo que imperó el pueblo de Edom en 

Idumea, y en Italia, ha de ser imperado de la abrasadora nación de Jacob segun 

predixo Abdias. Y será la casa de Jacob, fuego y la casa de Joseph flama, y la casa de Esaú 

estopa: y los quemarán, y los consumirán: y no quedara reliquia en la casa de Esaú, porque el 

Señor habló. (…) No serán [os judeus] jamás arrancados de su patria, porque siempre 

tendrán Imperio en ella sobre las tierras de Edom, de Moab, y de Amon.126

Até aqui, poderíamos dizer que se tratava de uma polêmica estritamente 

anti-católica. Mas ao chamarem Cristo de “protervo Edom” no discurso de 

abertura do livro, os autores do Elogios davam um passo além, transformando-a 

numa controvérsia anti-cristã.  Só assim compreendemos integralmente sua 

escolha por aquele episódio bíblico de Esaú e Jacob em particular. Ela revela que 

os poetas, na verdade, rebatiam um texto muito específico: a epístola de são 

Paulo aos Romanos.

Num contorcionismo hermenêutico, Paulo havia jogado com a 

temporalidade histórica para subverter os pólos da interpretação bíblica: o 

 Menasseh ben Israel, Conciliador o de la conviniencia de los lugares de la Sagrada Escritura, que 125

repugnantes entre si parecen, parte III (Amsterdam: Samuel ben Israel Soeiro, 1650), 157-162 
[“Quaestiones en Iehazkel,” n. 9]. A citação encontra-se em 157-158.

 Daniel Levi de Barrios, Realse de la prophecia y caída del atheismo (Amsterdam: Jacob de 126

Córdoba, ca. 1686), 252.
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cristianismo viera depois do judaísmo; logo os cristãos eram o irmão mais novo 

(Jacob) que assaltou a primogenitura do irmão mais velho (Esaú), este sim 

associável aos judeus. É nesta chave que Paulo lia, na epístola aos Romanos 

(9:12-13), duas passagens fundamentais: “o mais velho servirá o mais novo” 

(Gênesis 25:23) e “Eu amei Jacob e odiei Esaú” (Malachias 1:2-3). Os judeus 

caíam em desgraça com Deus e deviam obediência aos cristãos. A lei nova 

substituía a lei velha.

Como mostrou Kenneth Stow, a fortuna da epístola aos Romanos teve 

um ponto de inflexão decisivo no Adversus Judaeos de Agostinho, no qual 

completou-se uma passagem fundamental da metáfora ao ato e da figura de 

linguagem à medidas políticas concretas.  Não por acaso, Carlo Ginzburg 127

definiu a epístola aos romanos como o “testo fondatore dell’antiebraismo 

cristiano.”  Daqui tornamos aos Elogios.128

Oras, quando os poetas insistiam na abertura do livro que “los 

successores del protervo Edom (…) affligen (…) a su primogenito Israel,” eles 

não só restauravam a posição original dos judeus dentro da narrativa bíblica 

(Jacob e não Esaú), como faziam as contas com a interpretação cristã da epístola 

aos Romanos. Para neutralizar o argumento de Paulo, os autores negavam as 

origens judaicas de Cristo (“protervo Edom”). Em outras palavras, que Cristo 

tivesse vindo depois não mudava absolutamente nada, como queria Paulo, pois 

ele descendia da linhagem de Esaú. Sua lei, portanto, já vinha ao mundo 

natimorta, e os judeus conservavam o direito à primogenitura conquistado por 

 Kenneth Stow, Alienated Minority: The Jews of Medieval Latin Europe (Cambridge: Harvard 127

University Press, 1992), 11 e 19-20. Ver também: David Nirenberg, Anti-Judaism: The Western 
Tradition (New York: W.W. Norton & Company, 2013), 123-134. Para uma defesa da tolerância de 
Agostinho com relação aos judeus, ver: Paula Fredriksen, Augustine and the Jews: A Christian 
Defense of Jews and Judaism (New Haven: Yale University Press, 2008). Contudo, como ressalvou 
Jeremy Cohen na resenha ao livro de Fredriksen, Agostinho erigiu as bases para alguns dos 
capítulos mais tenebrosos do anti-judaísmo cristão no medievo. Ver: Jeremy Cohen, “Revisiting 
Augustine’s Doctrine of Jewish Witness,” The Journal of Religion 89, no. 4 (2009): 577-578.

 Carlo Ginzburg, “Un lapsus di papa Wojtyła,” in Occhiacci di legno: Dieci riflessioni sulla 128

distanza (Macerata: Quodlibet, 2019 [1998]), 247. Ver também: Id., “La lettera uccide: Su alcune 
implicazioni di 2 Cor, 3, 6,” in La lettera uccide (Milano: Adelphi, 2021), 45-68.
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Jacob. Neste sentido, a polêmica saía do âmbito anti-católico para tornar-se anti-

cristã.

O recado subversivo dos autores dos Elogios emergia de maneira ainda 

mais explícita num “canto panegyrico” atribuível a Jonas Abravanel ou Isaac 

Aboab (assinado apenas como “I. Ab”). Como dispositivo retórico, as palavras 

corrosivas eram postas na boca de Abraham Nuñez Bernal, como se fosse o 

mártire que estivesse a falar:

A una causa suprema el pecho inclino,

A una sola deidad por Dios adoro,

Lo sacro reverencio y lo divino,

Y a quanto de Dios es, guardo decoro,

Vuestros idolos falsos abomino

Cujo veneno cubre plata y oro, 

La adoracion a Dios solo se deve, 

A la escultura no, que no se mueve. 

Barbaros sois, con nombre de christianos

Vuestras supersticiones son la prueva,

Que en el camino seguis de los paganos,

Y de sus ritos ya, no ay quien os mueva;

Si a losa los antiguos Dioses por profanos

Teneis; oy levantais una ley nueva

Y con ella imitando a sus exemplos

Otros Dioses poneis en vuestros Templos.   129

“Barbaros sois, con nombre de cristianos (…) hoy levantais una ley 

nueva.” A mensagem profundamente anti-paulina dos Elogios emerge no 

próprio “canto panegyrico,” quando o autor escrevia: “en la edad futura y 

 [Jonas Abravanel/Isaac Aboab?] et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 129

91.
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tiempo oculto,/Avra solamente, un Dios y un culto.”  Estes eram claramente o 130

dos judeus.

Havia uma linha muito tênue entre criticar o catolicismo e ofender os 

cristãos em geral. Para os judeus sefarditas, o salto da contestação jurídico-

teológica do tribunal à deslegitimação de Cristo como messias era breve. Cruzar 

esta fronteira perigosa colocava a comunidade judaica de Amsterdam numa 

difícil posição com os anfitriões holandeses. Não por acaso, a maioria 

esmagadora dos livros de polêmica anti-cristã escritos por intelectuais sefarditas 

circulava de mão em mão em cópias manuscritas, configurando o que Harm 

den Boer e Carsten Wilke chamaram de uma literatura semi-clandestina.131

Também neste aspecto os Elogios constituíram uma exceção, pois 

terminaram sendo impressos. Isto ampliava, e muito, a capacidade de difundir 

a polêmica mensagem contida no livro. Mas justamente por causa deste 

conteúdo subversivo, os Elogios preservaram uma áurea clandestina, 

responsável por gerar um enorme desacordo confusão na historiografia acerca 

do ano em que o livro foi publicado e da identidade de seu impressor anônimo.

8. David de Castro Tartas: o impressor anônimo dos Elogios

Em linhas gerais, são quatro as características que definem um livro 

clandestino no período moderno: ausência ou falsificação do nome do autor, do 

impressor, do local de estampa e da data de publicação. Estes elementos, claro, 

podiam aparecer combinados caso a caso nas mais variadas formas. Os 

envolvidos tomavam tais medidas de precaução sobretudo para evitar sanções 

legais da parte das autoridades competentes, que abarcavam desde a censura (já 

aguardada pelos autores e impressores daquelas obras subversivas) até a 

detenção e mesmo a pena capital.

 Ibid., 84.130

 Carsten Wilke, “Conversion ou retour? La métamorphose du nouveau chrétien en juif 131

portugais dans l’imaginaire sépharade du XVIIe siècle,” in Mémoires juives d’Espagne et du 
Portugal, ed. Esther Benbassa (Paris: Publisud, 1994), 54-56; Den Boer, “Le ‘contre-discours’ des 
nouveaux juifs,” 54-55.
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Com os Elogios não foi diferente. Em seu frontispício não há o nome de 

nenhum impressor, nem do local e data de publicação. A omissão total de 

informações gerou uma boa dose de confusão na bibliografia. Comecemos pelo 

ponto mais fácil. Todos os historiadores parecem concordar que o livro foi 

estampado em Amsterdam. São os outros dois pontos (o ano de publicação e o 

impressor) que levantam problemas. Como veremos, a elucidação do primeiro 

condiciona a resolução do segundo.

Seguindo a data do auto de fé de Abraham Nuñez Bernal presente no 

título do livro (“3 de mayo 5415”), a maioria dos estudiosos não hesitou em 

afirmar que os Elogios foram estampados em 1655.  Outros como Cecil Roth, 132

Kenneth Brown, Michael Studemund-Halévy e Natalia Muchnik sugeriram a 

data de 1665.  Há ainda casos raros, como o de Javier Huerta Calvo, que 133

propõem datas anteriores às condenações dos mártires (logo, impossíveis).134

 Em ordem cronológica: Kenneth Scholberg, “Manuel de Pina y La mayor hazaña de Carlos 132

VI” Thesaurus 22, no. 1 (1967): 64; Herman Prins Solomon, “Introdução,” in Saul Levi Mortera, 
Tratado da verdade da lei de Moisés, ed. Herman Prins Solomon (Coimbra: Universidade de 
Coimbra, 1988), LXXIII; Kaplan, From Christianity to Judaism [1989], 139n85; Den Boer, La 
literatura sefardí [1999], 99, 104 e 277; Bodian, Dying in the Law of Moses [2007], 197, 252 e 254; 
Carlos Mata Induráin, “De Lisboa a los Países Bajos,” in La Poésie d’Exil en Europe aux XVIe et 
XVI- Ie siècles, eds. Rafaèle Audoubert, Aurélie Griffin e Morgane Kappèsle Moing (New York: 
Idea, 2018), 63-64; Limor Mintz-Manor, “The Phoenix, the Exodus and the Temple,” [2017], 9.

 Cecil Roth, “An Elegy of João Pinto Delgado on Isaac de Castro Tartas,” Revue des Études 133

Juives 121, no. 3-4 (1962), 360; Studemund-Halévy, Biographisches Lexikon [2000], 443; Brown, 
“Spanish, Portuguese, and Neo-Latin Poetry” [1999], 19, 32n65, 33n67; Natalia Muchnik, Une vie 
marrane [2005], 316; Id., “Judeoconversos and Moriscos in the Diaspora,” in The Expulsion of the 
Moriscos from Spain: A Mediterranean Diaspora, eds. Mercedes García-Arenal e Gerard Wiegers 
(Leiden: Brill, 2014), 426. Mais recentemente, Studemund-Halévy parece ter revisto sua posição 
e adotado a data de publicação como 1655. Ver: Michael Studemund-Halévy e Sandra Neves 
Silva, “Tortured Memories. Jacob Rosales alias Imanuel Bocarro Francês: A Life from the Files of 
the Inquisition,” in The Roman Inquisition, the Index and the Jews: Contexts, Sources and Perspectives, 
ed. Stephan Wendehorst (Leiden: Brill, 2004), 120n47.

 Javier Huerta Calvo, “La mayor hazaña de Carlos VI, comedia burlesca de Manuel de Pina,” 134

Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica 27 (2002): 418. Calvo sugere a data de 1654. 
Studemund-Halévy chegou em uma ocasião a dar a data de 1645, mas creio tenha sido um erro 
de digitação de 1655. Ver: Michael Studemund-Halévy, “The Persistence of Images: 
Reproductive Success in the History of Sephardi Sepulchral Art,” in The Dutch Intersection: The 
Jews and the Netherlands in Modern History, ed. Yosef Kaplan (Leiden: Brill, 2008), 146.
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Revisando sua própria posição, Harm den Boer foi o primeiro (e único) a 

avançar a hipótese de que os Elogios foram na verdade estampados em 1656.  135

Ele certamente notou que o frontispício do Chanças del Ingenio, além de ser 

idêntico ao dos Elogios, trazia o ano de estampa “1656.” Visto que alguns 

autores participaram na composição de ambos os livros, Den Boer presumiu 

que ambos tivessem sido publicados na mesma altura e pela mesma editora.

   (Frontispício dos Elogios, 1656)                    (Frontispício do Chanças, 1656)

 Den Boer, “Le ‘contre-discours’ des nouveaux juifs” [2005], 50 e 55. Ele já havia sugerido a 135

mesma datação, de maneira mais hesitante (“c. 1656”) em: Harm den Boer, “La recepción de 
ediciones sefardíes en España y Portugal,” Diálogos hispánicos 16 (1995): 217. Mas, como vimos, 
ele voltou atrás, utilizando a data de 1655 em: Den Boer, La literatura sefardí [1999], 99, 104 e 277. 
Em seu ensaio de 2005, Den Boer refere-se a estas páginas de seu mais famoso livro de 1999, sem 
contudo informar ao leitor que alterava sua posição sobre a datação dos Elogios de 1655 para 
1656. Ver também: Id., “Amsterdam as ‘Locus’ of Iberian Printing in the Seventeenth and 
Eighteenth Centuries,” in The Dutch Intersection, 94n21.
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Que Den Boer estivesse na pista certa é provado por um fato que 

nenhum dos estudiosos (e nem mesmo os autores dos Elogios) tinham 

conhecimento antes de nossa pesquisa, isto é: Isaac Rodrigues de Almeida, um 

dos mártires homenageados no livro, só saiu em auto de fé em 18 de outubro de 

1655. Isto quer dizer que, no cenário mais otimista, as notícias de sua 

condenação chegaram a Amsterdam em novembro ou dezembro daquele ano. 

Até que os poetas compusessem a parte dedicada a Isaac já estaríamos falando, 

com certeza, de inícios de 1656.

Aqui emerge o problema central: identificar o impressor anônimo. Cecil 

Roth sugeriu que os Elogios foram publicados por Jacob Bernal, induzido por 

uma de suas frases na dedicatória do livro (“me animó a dar a la estampa estos 

religiosos elogios”).  Contudo, as palavras de Jacob não devem ser 136

interpretadas literalmente. Ele jamais fundou uma editora ou esteve envolvido 

em qualquer outro projeto tipográfico, e não há evidência de que dominasse as 

técnicas necessárias para estampar um livro. Com a expressão “dar a la 

estampa” Jacob queria apenas indicar que era o mecenas por trás dos Elogios, 

não o seu impressor.

Foi Den Boer quem avançou o nome de um outro candidato: Menasseh 

ben Israel.  Novamente, Den Boer não dava nenhuma explicação das razões 137

que o levaram a formular tal hipótese. Mas o fio de seu argumento é evidente. 

Den Boer com certeza se deu conta de que os frontispícios dos Elogios e dos 

Chanças já tinham aparecido outras vezes em livros estampados na tipografia de 

Menasseh poucos anos antes. A primeira delas havia sido em 1644, no מזמור 

לתודה  (Salmos de gratidão).  O frontispício depois re-emergiria em 1647, em 138

 Cecil Roth, “Abraham Nuñes Bernal et autres martyrs contemporains de l’Inquisition,” Revue 136

des études juives 100bis, no. 199-200 (1936): 43. A posição é repetida por: Muchnik, 
“Judeoconversos and Moriscos in the Diaspora,” in The Expulsion of the Moriscos from Spain, 426.

 Den Boer, “Le ‘contre-discours’ des nouveaux juifs,” 55.137

 David ben Menahem Hacohen, ספר מזמור לתודה (Amsterdam: Elijah Aboab, 1644). Este foi o 138

primeiro livro em yiddish publicado em Amsterdam. À época a tipografia de Menasseh estava 
sobre a direção de Elijah, mas o rabino foi o responsável pela correção da obra.
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duas outras obras saídas na mesma editora: מעיני הישועה (As fontes da salvação) 

e האמונות והדעות (Crenças e opiniões).  Por fim, seria usado em 1651 no 139 נשמת

escrito pelo próprio Menasseh.140 ,(O sopro da vida) חיים

Den Boer estava na estrada correta. Todavia, sua tese criava um impasse. 

Se os Elogios e o Chanças foram estampados em 1656, Menasseh não podia ser o 

impressor anônimo por um simples motivo: o rabino partiu para Londres em 

setembro de 1655 acompanhado de seu único filho vivo e jamais retornou a 

Amsterdam (ele faleceu em 1657 sem deixar herdeiros).  Den Boer não 141

resolveu esta contradição. Cabe agora passarmos para a solução definitiva deste 

longo mistério editorial.

Todas as evidências apontam para David de Castro Tartas como sendo o 

impressor anônimo dos Elogios e do Chanças, e o responsável por operar 

clandestinamente a tipografia de Menasseh em 1656.  Em primeiro lugar, 142

David tinha sido assistente na editora dos ben Israel em 1647, auxiliando 

justamente na impressão dos dois livros estampados naquele ano com o 

frontispício dos Elogios. Ou seja, ele tinha aptidão técnica para executar o 

serviço, possuía um vínculo estreito com a tipografia e estava familiarizado com 

o material utilizado no livro.

 Isaac Abravanel, ספר מעיני הישועה (Amsterdam: Joseph ben Israel, 1647); Saadia Gaon, 139 ספר

 À época a tipografia estava sob a direção .(Amsterdam: Joseph ben Israel, 1647) האמונות והדעות
do filho mais velho de Menasseh. O primeiro livro trata-se de um comentário de Abravanel ao 
livro de Daniel. Já o segundo é uma defesa de Gaon do judaísmo rabínico contra a visão dos 
judeus caraítas, que rejeitavam a autoridade da lei oral (isto é, a Mishnah e o Talmud). No 
século XVII, muitos conversos que adotaram o judaísmo em Amsterdam também negavam a 
validade da lei oral. Embora estampado em hebraico, a publicação do livro de Gaon parecia 
uma resposta velada de Menasseh a este grupo. Para os conversos e a negação da lei oral, ver 
capítulo 4. Para Abravanel, ver: Benzion Netanyahu, Don Isaac Abravanel: Statesman and 
Philosopher (Ithaca: Cornell University Press, 1998). Para Gaon, ver: Sarah Stroumsa, “Saadya 
and Jewish kalam,” in The Cambridge Companion to Medieval Jewish Philosophy, eds .Daniel Frank e 
Oliver Leaman (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), 71-90.

 Menasseh ben Israel, ספר נשמת חיים (Amsterdam: Samuel ben Israel, 1651).140

 Nadler, Menasseh ben Israel, 215-216.141

 Apresentei esta solução pela primeira vez em: Victor Tiribás, “Mobility, Clandestine 142

Literature, and Censorship: A Case-Study in the Transatlantic Diaspora of a Migrant Circle,” 
Rivista Storica Italiana 131, no. 3 (2019): 1050-1084 (em particular, 1064-1065).
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Em segundo lugar, David era irmão mais novo do mártire Isaac de 

Castro Tartas, queimado vivo pela inquisição de Lisboa em 1647. Portanto, 

ninguém tinha motivações pessoais mais fortes do que ele para engajar-se na 

impressão de um livro de martirologia como os Elogios. Em terceiro lugar, 

diversos autores do livro tinham prestado homenagem a seu finado irmão, o 

que significa que David seguramente os conhecia bem.  Por fim, depois que 143

David abriu a sua própria tipografia na cidade, em 1662, todos os frontispícios 

utilizados por Menasseh tornaram a aparecer novamente, inclusive o dos 

Elogios.  144

Se Menasseh foi o pioneiro da tipografia judaica em Amsterdam, seu 

pupilo David foi o visionário que a abriu para o mundo. Ele não só estampou 

obras de caráter litúrgico em hebraico, yiddish, espanhol e português para 

suprir as necessidades da comunidade, como também livros de literatura, 

jornais, textos de cunho mercantil (inclusive em italiano), entre outros. 

Infelizmente, ainda nos falta um estudo detalhado sobre a história e o aspecto 

revolucionário de sua editora.  Empreendê-lo aqui nos levaria muito além do 145

objetivo desta tese. Vale dizer, contudo, que praticamente todos os livros 

 Ver capítulo 1.143

 Para o frontispício do De termino vitae (Amsterdam: Menasseh ben Israel, 1639), cfr. 144 חמשה

תורה חומשי   (Amsterdam: David de Castro Tartas, 1664). Para o frontispício do Thesouro dos 
dinim (Amsterdam: Eliahu Aboab/Josef ben Israel, 1645-47), cfr. Orden de las oraciones cotidianas 
(Amsterdam: David de Castro Tartas, 1669). O frontispício dos Elogios e do Chanças seria 
extensivamente usado por David ao longo de toda a sua carreira como tipógrafo. Sua primeira 
aparição foi no ספר מנחת כהן (Amsterdam: David de Castro Tartas, 1668); a última foi no ספר 
 David de Castro é o único impressor que .(Amsterdam: David de Castro Tartas, 1695) רוממות אל
parece ter usado estes frontispícios outrora pertencentes a Menasseh.

 Para uma descrição das atividades tipográficas de David de Castro Tartas entre 1662 e 1698, 145

bem como uma lista (parcial) dos livros que publicou durante este período, ver: Lajb Fuks e 
Renate Gertrud Fuks-Mansfeld, Hebrew Typography in the Northern Netherlands, 1585-1815: 
Historical Evaluation and Descriptive Bibliography, vol. 1 (Leiden: Brill, 1984), 339-382.
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relacionados ao martírio estampados em Amsterdam após os Elogios passaram 

pelas mãos de David.146

(Sefer Sefer Nishmath hayyim, 1651)                     (Sefer Minhat Cohen, 1668)

        [Menasseh ben Israel]        [David de Castro Tartas]

Mas de que modo ele teve acesso ao material tipográfico de Menasseh 

ainda em 1656? E como se desdobraram os eventos daquela empreitada 

editorial? 

 Barrios, Contra la verdad no ay fuerça (Amsterdam: David de Castro Tartas, 1665), 147-150; 146

Shelomoh de Oliveira, ספר שרשת גבלות (Amsterdam: David de Castro Tartas, 1665), 52-54; Isaac 
Cardoso, Las excelencias de los hebreos (Amsterdam: David de Castro Tartas, 1679), 323-325; 
Daniel Levi de Barrios, Triumpho del govierno popular (Amsterdam: David de Castro Tartas, 1683), 
43-46 [505-508].
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Não se pode descartar que Menasseh tenha recebido as notícias do 

martírio de Abraham Nuñez Bernal antes de viajar para Londres (setembro 

1655), talvez presenciando o início da elaboração do livro e colocando o 

material tipográfico à disposição dos autores. Ele mesmo já havia devotado 

algumas páginas do Thesouro dos Dinim (1645-1647) e do Esperança de Israel 

(1650) ao tema do martírio, criticando neste último a inquisição com palavras 

semelhantes às que encontraríamos nos Elogios: 

Pues que diremos, de aquel monstro horrendo de la inquisicion de España? Que 

tiranias no usa cada dia, con los pobres inocentes, viejos, moços, y toda edad y sexo, 

quitandoles muchas vezes la vida, por diminutos, y no acertar con el testigo. Ó 

maldad increyble, y crueldad inhumana. Mas veasse, por que? Por querer guardar la 

Ley de Moseh, dada con tantos portentos. Por esto son innumerables personas 

muertas, en todos los lugares donde se dilata su tiranico imperio, y dominio: y entre 

tantos se ven cada dia exemplos de grandissima constancia, para mayor confusion 

suya, dexandose abrasar vivos, por el santificamiento del nombre del Señor 

bentido.147

Menasseh tinha inúmeras razões para participar da publicação de uma 

obra clandestina. Poucos meses antes (em março-abril de 1655) ele tinha 

proferido um sermão no qual questionava o sistema oligárquico de eleição do 

Mahamad e contestava sua autoridade abertamente, diante da comunidade 

inteira.  As rusgas entre as partes tinham se agravado quando o conselho 148

censurou o Piedra Gloriosa de Menasseh (maio 1655), por considerar que uma 

das imagens no livro, feitas por ninguém menos que Rembrandt, sob 

 Menasseh ben Israel, Esperança de Israel, 97. 147

 SAA, 334, n. 19, f. 383 (termo do Mahamad em 27 março 1655): “Porquanto o senhor haham 148

Menasseh ben Israel darsando en sabat 18 de veAdar reprovou o estilo que se usava nas eleições 
do Mahamad do K. K. em que um Mahamad haja de eleger outro que lhe havia de suceder 
relatando inconvenientes que em isso podia haver e se deviam fazer as eleições por outros 
modos que apontou o que todo foi contra os acordos da nação e escamot dela (…).” Em seguida, 
vinha escrito um termo de 5 abril 1655 “por diante não haja de darçar semelhante coisa nem 
outra nenhuma que toque direta o indiretamente contra os acordos da nação e escamots do K. K. 
Porque se o contrário fizer ficará no arbitrio do Mahamad em cujo tempo suceder, ajuntando os 
seis deputados da união da nação e dar-lhe a pena que por transgredir, o sobredito merecer.”
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encomenda do próprio rabino, era inapropriada (tratava-se, afinal, de uma 

representação antropomórfica de Deus!)149

O mais provável, porém, é que os trágicos relatos do auto de fé de 

Abraham Nuñez Bernal tenham chegado a Amsterdam somente após a partida 

de Menasseh para Londres, e que seu pupilo David de Castro Tartas ou seu 

cunhado Jonas Abravanel, dois candidatos naturais a guardarem o material 

tipográfico do rabino durante a viagem, estivessem operando a editora 

clandestinamente, sem o consentimento de Menasseh. Somos levados a crer 

nesta hipótese porque se é verdade que o rabino concordaria num piscar de 

olhos com a publicação dos Elogios, ele certamente se oporia a que utilizassem 

sua editora para estampar o satírico Chanças.

Em todo caso, Menasseh não viu ou participou diretamente da impressão 

dos Elogios, pois o martírio de Isaac Rodriguez de Almeyda ocorreu em outubro 

1655, quando o rabino já não se encontrava mais na cidade.

Tudo leva a crer que a impressão dos Elogios ocorreu em duas etapas. O 

plano inicial era compor uma obra exclusivamente em homenagem a Bernal. 

Como dissemos, as notícias do auto de fé devem ter chegado a Amsterdam 

entre julho e outubro de 1655. Até que os poetas se organizassem para escrever 

o livro, enviassem cartas para Hamburgo e Livorno solicitando contribuições de 

outros escritores, e recebessem de volta as composições, já estaríamos 

seguramente em dezembro de 1655. Portanto, David deve ter começado a rodar 

as provas do livro por volta de janeiro-março de 1656. A esta altura, os autores 

foram surpreendidos pelas notícias do martírio de Isaac Rodriguez de Almeyda, 

como eles mesmo confirmam: 

 A descoberta e primeira notícia desta censura foi dada por este que escreve em: Steven 149

Nadler e Victor Tiribás, “Jewish Censorship of Menasseh ben Israel’s Piedra Gloriosa: A New 
Document from the Archives,” The Jewish Quarterly Review 111, no. 2 (2021): 323-334. Para a 
imagem de Rembrandt como alvo da censura ao livro, ver: Steven Nadler e Victor Tiribás, 
“Rembrandt’s Etchings for Menasseh ben Israel’s Piedra Gloriosa: A Mystery Solved?,” Kroniek 
van het Rembrandthuis (no prelo).
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Aun no bien enxuta la tinta, (por no dezir las lagrimas) de la gloriosa historia del feliz 

Abraham Nuñez Bernal, cuja memoria sera por bendicion, quando nos salen 

relatando testigos de vista fidedignos, la constancia firme, estremos de zelo del seraf 

abrazado, en el amor divino, el glorioso joven Isaac de Almeyda Bernal sobrino del 

otro martir.150

“Aun no bien enxuta la tinta (…) de la gloriosa historia del feliz 

Abraham.” A expressão indica que os Elogios a Bernal tinham acabado de sair 

da prensa. Mas os autores então mudaram o plano original e voltaram a 

trabalhar para incluir AlmeIda no livro. Embora contassem com “testigos de 

vista fidedignos,” os poetas tinham menos informações sobre o caso deste 

segundo mártire, pois ora datavam a sua morte “Compostela de Galicia en 

março de 5415 vulgar 1655” ora como “Reyno de Galicia 1656.”  O cruzamento 151

destas duas datas talvez permita asseverar que, na verdade, eles souberam do 

ocorrido em março de 1656. 

Esta segunda parte do livro, que inclui apenas poetas vivendo em 

Amsterdam, deve ter sido confeccionada em questão de semanas. Entre março e 

abril de 1656 os Elogios finalmente viam a luz do dia. Quase num vaticínio, 

Jonas Abravanel escreveria nas últimas linhas da obra: “Si a las manos de los 

barbaros / Que las verdades excluyen, / Llegare esta Apologia, / Y en las 

plaças se divulge. / Sus Tiranicos rigores, / Quel sol mira, y los descubre / En 

ella veran sifrados, / Y que ay juez que los jusge (…) / Levanta jusga tu 

causa, / El lo pide Señor surge!”152

A guerra contra a inquisição estava formalmente declarada.

 Abravanel, Ribera et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 125.150

 Ibid., 125 e 128. Esta mesma data de março de 1655 seria dada por Daniel Levi de Barrios, 151

primo do mártire Isaac de Almeida, que claramente seguia os Elogios. Ver: Daniel Levi de 
Barrios, Triumpho del govierno popular (Amsterdam: David de Castro Tartas, 1683), 44 [506]: “Mi 
deudo Marcos de Almeida alias Isaac de Almeida Bernal; natural de mi patria Montilla, toleró el 
riguroso incendio en Compostela de Galicia, teniendo poco mas de quatro lustros de edad, en el 
mes tercero del año de 1655.”

 Jonas Abravanel et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 172.152
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9. O Signo de Quatro: Spinoza, Prado, Ribera e Pina

Já dura décadas (senão séculos) o vastíssimo debate sobre quem foram os 

verdadeiros corruptores de Spinoza.  Nada sabemos sobre as ideias que o 153

filósofo sustentava por volta de 1654-1656: o texto do herem é obscuro quanto às 

“horrendas heresias” que propagava, e sua Apologia para justificarse de su 

abdicación de la sinagoga parece não ter sobrevivido.  As primeiras informações 154

que temos datam de fins de 1658, quando o frei Tomás Solano y Robles 

encontrou Spinoza e o doutor Daniel de Prado na cidade. Mais tarde, ele 

contaria aos inquisidores na Espanha que ambos “estaban contentos con tener 

el error de el ateísmo, porque sentían que no había Dios sino es filosofalmente 

(…) y que las almas morían con los cuerpos y así no habían menester fe.”  O 155

capitão Maltranilla, por sua vez, disse que naquela mesma altura “oyó decir 

muchas veces” da própria boca de Spinoza e Prado que eles “andaban 

estudiando qual era la mejor ley para profesarla, y (…) le pareció que ellos no 

profesaban ninguna.”156

É plausível supor, como fizeram os estudiosos, que Spinoza defendesse 

estas (e outras) proposições heterodoxas antes do herem. Novamente, aqui 

tornam as perguntas: de onde tirou tais ideias? Quais foram suas influências? 

Steven Nadler sugeriu que o contato de Spinoza com o deísta Franciscus 

Van den Enden, seu professor de latim, remonta a 1654-1655.  Nestes mesmos 157

anos, segundo Koenraad Meinsma, Spinoza possivelmente frequentou círculos 

 Nadler, Spinoza, chap. 6-7; Id. Spinoza’s Heresy: Immortality and the Jewish Mind (Oxford: 153

Oxford University Press, 2001). Também são incontornáveis as contribuições de Israël Révah. 
Ver: Révah, Spinoza et le Dr. Juan de Prado; Id. “Aux origines de la rupture spinozienne;” Id. “Aux 
origines de la rupture spinozienne [II].”

 Nadler, Spinoza, 156.154

 Révah, Spinoza et le Dr. Juan de Prado, 64.155

 Ibid., 67.156

 Nadler, Spinoza, 119 e 124. Sobre Van den Enden, ver: Wilhelmus Nicolaas Antonius Klever, 157

“A New Source of Spinozism: Franciscus Van den Enden,” Journal of the History of Philosophy 29, 
no. 4 (1991): 613-631.
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anabatistas (menonitas) e socinianos (colegiantes) em Amsterdam.  Richard 158

Popkin, por sua vez, avançou a hipótese de que Spinoza teve acesso indireto ao 

Praeadamitae (1655) de Isaac La Peyrère.159

Antes de mais nada vale dizer que, embora atraentes, as teses de Nadler 

e Popkin são projeções retrospectivas. O primeiro encontro seguro de Spinoza 

com Van den Enden, por exemplo, só é atestado pelas fontes em 1657, após o 

herem.  Nenhum documento indica que ele estivesse aprendendo latim em 160

1654-1655 (ou ao menos não com Van den Enden). De igual modo, as fontes 

acerca do envolvimento de Spinoza com os grupos anabatistas e socinianos 

datam de um período posterior ao herem (ca. 1658). Por fim, o criticismo bíblico 

de La Peyrère teria de fato um impacto decisivo nas teorias de Spinoza, mas 

sobretudo nos anos que se seguiram, quando ele passou a dominar o latim.161

Em todo caso, Spinoza não poderia cavar as teorias acerca da 

mortalidade da alma e de um Deus em sentido filosófico nem de La Peyrère 

nem dos anabatistas e socinianos, simplesmente porque elas não estavam lá. Ele 

podia, sim, ter contato com proposições daquele tipo nas classes de latim com 

Van den Enden, mediante a leitura do De rerum natura de Lucrécio ou do 

Naturalis historia de Plínio.  Mas, de novo, estaríamos falando dos anos de 162

1657-1658. Em outras palavras, se as “horrendas heresias” das quais Spinoza era 

acusado se referiam à mortalidade da alma e à existência de um Deus em 

sentido filosófico (como tudo leva a crer), de onde ele tirou aquelas noções em 

1655-1656? 

 Koenraad Oege Meinsma, Spinoza en Zijn Kring: Historisch-Kritische Studiën over Hollandsche 158

Vrijgeesten (Gravenhage: Martinus Nijhoff, 1896), 102. Esta tese também é seguida em: Nadler, 
Spinoza, 118 e 164-166.

 Richard Popkin, “Menasseh ben Israel and Isaac La Peyrère,” Studia Rosenthaliana 8, no. 1 159

(1974): 63.
 Omero Proietti, Philedonius, 1657: Spinoza, Van den Enden e i classici latini (Macerata: 160

Università di Macerata, 2010).
 Pina Totaro, “Introduzione,” in Isaac La Peyrère, Praeadamitae, eds. Giuseppe Lucchesini e 161

Pina Totaro (Macerata: Quodlibet, 2004), XXII-XXXVIII. Spinoza possuía de fato uma cópia do 
Praeadamitae em sua biblioteca.

 Lucrécio, De rerum natura, III, vv. 531-532, 667-668, 686-687; Plínio, Naturalis historia, VII, §55.162
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Juan de Prado seria o candidato mais óbvio, até porque as fontes são 

explícitas em afirmar que ele e Spinoza partilhavam tais ideias em 1658.  163

Todavia, Prado não era um teólogo de formação, e sim um médico, cujos 

conhecimentos quer sobre as Escrituras quer sobre teses filosóficas dificilmente 

superavam os do jovem Spinoza. Como Nadler bem pontuou, é mais provável 

que neste quesito Spinoza tenha influenciado Prado do que o contrário.  Mas 164

se Nadler estiver correto (e a meu juízo está), retornamos à estaca zero: de onde 

Spinoza tirou suas ideias heterodoxas em 1655-1656? A reposta, a meu ver, 

passa diretamente por Daniel de Ribera.

Até agora, a figura de Ribera ocupou um papel marginal nas discussões 

historiográficas acerca da ruptura de Spinoza. Isto se deve sobretudo ao fato de 

que não conhecíamos quase nada de sua vida e ideias antes de 1658. Mas se 

havia alguém capaz de impressionar Spinoza e superar seus conhecimentos em 

matéria de religião, este alguém era Ribera. Doutor em teologia e padre 

ordenado, ele tinha recebido (ao contrário de Prado) uma sólida educação 

filosófica, literária e matemática. Como vimos, desde meados dos anos 1630s 

que Ribera maturava suas teses acerca da natureza de Deus e da mortalidade da 

alma, desembarcando em Amsterdam com elas já plenamente consolidadas.

Se Spinoza começou a estudar latim em 1655, é muito mais provável que 

tenha recorrido a Ribera (logo designado pela Talmud Torah para ensinar 

aquela língua aos jovens da comunidade judaica) do que a Van den Enden. Mas, 

a bem da verdade, Spinoza sequer precisava dominar o latim para acessar livros 

que versassem sobre a mortalidade da alma. Bastava que Ribera lhe 

apresentasse a História da vida do Padre Francisco de Xavier (1600), onde as teses 

dos budistas japoneses acerca do tema eram expostas longamente em 

português, língua-mãe de Spinoza.

 Esta é a posição de Révah, “Aux origines de la rupture spinozienne,” 382.163

 Nadler, Spinoza, 173.164

178



Além disso, recordemos que Ribera tinha estudado a fundo o anti-

trinitarismo de Fausto Sozzini e chegava a Amsterdam trazendo na bagagem 

uma recentíssima conversão ao anabatismo. Ou seja, Spinoza tampouco 

precisava sair da comunidade judaica para ter contato com aquelas doutrinas. 

Mas se ele de fato frequentou os círculos menonitas e colegiantes antes do 

herem, Ribera pode muito bem ter sido o responsável por introduzi-lo a estes 

grupos. Quando Ribera decidiu incluir alguns de seus poemas nos Elogios em 

latim, é evidente que ele também pensava no segmento de leitores colegiantes 

que se reuniam na tipografia “Livro do Mártire” (Martelaarsboek), de Jan 

Rieuwertsz, com os quais provavelmente mantinha contato em 1655-1656.  165

Que Spinoza conhecesse os Elogios aliás é certo, pois o capitão Maltranilla atesta 

que Prado mostrou-lhe o livro em 1658 justamente num daqueles encontros na 

presença do jovem filósofo.166

Dentre os membros do círculo heterodoxo, Ribera parecia ser o membro 

do círculo com mais ferramentas para absorver as teses do Praeadamitae em 

1655, repassando-as a Spinoza (que engatinhava no latim) e Prado (que não 

tinha o mesmo preparo teológico). De fato, quando Ribera afirmava que Moisés 

“era grande feiticeiro,” ele não estava senão ecoando o Systema Theologicum, ex 

prae adamitarum hypothesi de La Peyrère, publicado no mesmo volume junto ao 

 Sobre Jan Rieuwertsz, que mais tarde se tornaria o editor de Spinoza, ver: Clasina Manusov-165

Verhage, “Jan Rieuwertsz, marchand libraire et éditeur de Spinoza,” in Spinoza to the Letter: 
Studies in Words, Texts and Books, eds. Fokke Akkerman e Piet Steenbakkers (Leiden: Brill, 2005), 
237-250. Ver também: Steven Nadler, A Book Forged in Hell: Spinoza’s Scandalous Treatise and the 
Birth of the Secular Age (Princeton: Princeton University Press, 2011), 216-240.

 Révah, Spinoza et le Dr. Juan de Prado, 67-68. Embora Spinoza conhecesse os Elogios, ele não 166

era bem um entusiasta do martírio, antes tratando-o como coisa de fariseu. Ver sua Carta n. 76 
para Alfred Burgh (ca. 1675-1676). Nela, Spinoza menciona o caso de Lope de Vera (Judah 
Creyente) como exemplo. Cecil Roth sugeriu que o filósofo tenha se enganado e na verdade 
estivesse se referindo ao mártire Isaac de Castro Tartas. Ver: Cecil Roth, “Le chant du cygne de 
Don Lope de Vera,” Revue des Études Juives 97, no. 191-192 (1934): 103n2.
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outro livro.  Não se pode descartar que Ribera e o filósofo francês tenham se 167

esbarrado em Amsterdam, mas se trata apenas de uma conjectura.

Neste ponto é premente colocarmo-nos uma questão. Em 1655-1656, os 

caminhos de Ribera e Spinoza quanto ao judaísmo pareciam tomar direções 

completamente opostas: enquanto o primeiro acabara de se converter e redigia 

uma obra dedicada a dois mártires judeus, o segundo caminhava para uma 

ruptura com a lei de Moisés. Até que ponto, então, Ribera de fato influenciou o 

pensamento do jovem Spinoza?

A contradição é apenas aparente. Quatro dias depois de sua chegada em 

Amsterdam, Ribera disse a um judeu: “se quieres venir aquí a bullir en fuego en 

sabat, viene, y aquí se quedará.”  Outro membro da comunidade afirmaria ter 168

ouvido de Ribera que “si tal ley había dado Dios a Moisés, que le desafiava y 

que, en señal de ser así, cayese un rayo y lo partiese.”  Este argumento era 169

semelhante, por exemplo, ao que Ribera já fazia nos anos 1640-1650, mas contra 

os católicos: “se o Papa por bem de um papelito podia tirar do purgatório (se 

acaso o havia) tantas almas, por que não secava o mar ou podia outras 

maravilhas desta qualidade assim como mudar os elementos e mandar que não 

chovesse (…) ou fizesse sol, quando cada um destes elementos era nocivo?”170

Não obstante a conversão ao judaísmo, Ribera continuava sustentando 

suas antigas e enraizadas teses de que “a alma morria com o corpo,” que “não 

havia prova do princípio do Mundo” e que “Deus era uma primeira causa.”  É 171

 SAA, 334, n. 882, f. 11r (denúncia de Isaac Pacheco): “Moisés Rabbenu era grande feiticeiro.” 167

Ver também ff. 2r (“Moisés era feiticeiro”) e 10r (“diante de Prado dissera que Moisés era 
feiticeiro”). Este último depoimento é de Abraham de Sousa. Cfr. Isaac La Peyrère, Systema 
Theologicum, ex prae adamitarum hypothesi (Amsterdam, s.i., 1655), livro 3, cap. 11 [“De antiquitate 
Theologia et Magia gentilium”], em particular 179-180.

 SAA, 334, n. 882, f. 7r (denúncia anônima): “4 días después de ser llegado aquí [em 168

Amsterdam], en día de semana, [Ribera] dijo: ‘se quieres venir aquí a bullir en fuego en sabat, 
viene, y aquí se quedará.’”

 Ibid., f. 8r (denúncia de Abraham Franco de Silvera).169

 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 393, f. 17r-v.170

 SAA, 334, n. 882, f. 11r (denúncia de Isaac Pacheco). A última expressão citada encontra-se 171

em: ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 393, 15v (e também f. 163r).
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praticamente certo que ele também já estivesse propagando em 1655-1656 a 

doutrina dos três impostores: “tan mentira era quanto dijo Moisés como lo que 

dijo Mahoma y Cristo; y que era todo embuste y obrar por conveniencia.”  172

Neste sentido, da parte de Ribera a organização dos Elogios se justifica mais pelo 

seu ímpeto visceral de atacar a inquisição do que de enaltecer os mártires.

A participação de Ribera e Prado no satírico Chanças só corrobora esta 

inclinação heterodoxa, inclusive em matéria de costumes, já em 1656. Os dois 

eram carne e unha com Jacob de Pina, que fechava o círculo de Spinoza como 

quarto elemento do grupo. Mas Pina dificilmente teria uma contribuição 

significativa a dar para as teses propriamente filosóficas desenvolvidas pelos 

seus amigos.

10. Os judeus querem fazer aqui Inquisição: censura, herem, mobilidade

Se era difícil para o Mahamad de Amsterdam controlar o que os membros 

da comunidade liam, era muito mais viável controlar o que escreviam e 

publicavam. Quando as autoridades municipais da cidade emitiram os 

primeiros regulamentos para os judeus instalados em seu território, em 1616, 

afirmaram vagamente que nenhum judeu deveria “falar ou escrever nada (e 

garantir que nada fosse falado ou escrito) que pudesse, de alguma forma, 

tender a depreciar a nossa religião cristã.”  A forma como os líderes da 173

comunidade judaica aplicariam esta regra era problema deles. Não havia 

censura externa, e o Mahamad na prática tinha todo o poder (e a 

responsabilidade) de regular os livros que saíam da comunidade.174

Com a unificação das três congregações judaicas na Talmud Torah (1639), 

os parnassim declararam nos seus estatutos internos (ascamot) que todos os 

 Ibid., f. 8r (denúncia de Abraham Franco de Silvera).172

 Miriam Bodian, Hebrews of the Portuguese Nation: Conversos and Community in the Early Modern 173

Amsterdam (Bloomington: Indiana University Press, 1997), 70.
 Ibid., 61. Ver também: Id., “‘Liberty of Conscience’ and the Jews in the Dutch Republic,” The 174

Journal of Modern History 6 (2011): 4.
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manuscritos deveriam ser submetidos à análise prévia dos rabinos antes de 

serem impressos. A posição oficial das autoridades judaicas era a de repudiar 

todos os textos polêmicos contra o cristianismo. O Mahamad estava interessado 

tanto em evitar problemas com os seus anfitriões cristãos como em manter a 

ortodoxia dentro da congregação. O estatuto específico que tratava da censura 

era o ascama 37, que estipulava:

Que nenhum judeu possa imprimir nesta cidade nem fora dela livros ladinos, nem 

hebraicos, sem expressa licença do Mahamad, para serem revistos e emendados e os 

que passarem a esta ordem perderão todos os livros que lhe forem achados para a 

Sedaca [justiça].175

A ascama 37 também permitia a censura a posteriori de livros impressos 

sem licença. Os registros mostram casos em que autores que tiveram seus 

manuscritos recusados duas vezes (antes e depois das correcções) optaram por 

imprimir seu trabalho em cidades estrangeiras; e outros casos em que sabiam 

que o manuscrito seria censurado, imprimindo o livro sem sequer enviar as 

provas para a apreciação Mahamad.  Não há qualquer registo que indique que 176

os Elogios ou o Chanças tenham sido revistos pelos censores judaicos em 

Amsterdam. A omissão do nome do impressor e do local de publicação no 

frontispício são mais uma prova de que ambas as obras pertencem a este último 

exemplo. Nenhuma delas foi submetida à aprovação do Mahamad.

A aplicação da ascama 37 dependia de uma ampla rede de controle inter-

comunal sobre os livros na diáspora sefardita. É difícil acreditar que o Mahamad 

de Amsterdam pudesse proibir os judeus de imprimir livros fora da cidade, 

como escrito na ascama, sem interferir nas jurisdições de outros Mahamadot. Na 

verdade, as comunidades costumavam cooperar. Uma decisão tomada num 

 SAA, 334, n. 19, f. 25.175

 Israël Révah, “Les écrivains Manuel de Pina et Miguel de Barrios et la censure de la 176

communauté judéo-portugaise d’Amsterdam,” in Tesoro de los judíos sefardies: estudios sobre la 
historia de los judíos sefardies y su cultura 8 (1965): LXXXII-VII.
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local era observada pelos outros conselhos, quebrando as fronteiras legais dos 

reinos e repúblicas onde cada um estava localizado. 

Em meados de 1656, os líderes da comunidade judaica de Hamburgo 

souberam que o Chanças tinha sido censurado pelos rabinos de Amsterdam. 

Este “livro escandaloso,” relataram as autoridades judaicas de Hamburgo, 

também estava sendo vendido na cidade.  Num esforço coordenado para 177

travar a sua circulação, em 15 de agosto de 1656 os Mahamadot de Amsterdam e 

Hamburgo puseram o Chanças simultaneamente em herem devido às suas 

“grandes desonestidades.”178

A censura do Chanças mostra que a punição pela impressão de livros sem 

licença foi maior do que a simples confiscação, tal como indicado no texto 

original da ascama 37. De fato, em 8 de agosto de 1652 o Mahamad de 

Amsterdam tinha atualizado a lei, tornando-a muito mais dura. Ficava 

estipulado que tanto autores quanto impressores que publicassem manuscritos 

sem a licença das autoridades judaicas incorreriam na pena de beracha (um 

sinônimo de herem).  Nestes casos, o procedimento do Mahamad era ordenar 179

que todas as cópias do livro fossem recolhidas e queimadas. Com o Chanças não 

foi diferente. Segundo a censura, os proprietários da obra teriam de 24 a 48 

horas para restituir seus exemplares, sem conservar qualquer fragmento 

mínimo que fosse do texto, impresso ou manuscrito. Do contrário, também 

seriam postos em herem.

Considerando a amizade entre Jacob de Pina, Daniel de Ribera, Daniel de 

Prado e Baruch Spinoza, a censura do Chanças deve ser compreendida no 

contexto mais amplo de alta vigilância sobre ideias heterodoxas na comunidade 

judaica de Amsterdam em 1656. No dia 27 de julho (apenas duas semanas antes 

do herem do Chanças), o Mahamad de Amsterdam lançou um duríssimo herem 

 Solomon, “Introdução,” in Mortera, Tratado da verdade da lei de Moisés, CII.177

 Para a transcrição de ambas as censuras, ver: Ibid., CI-CII.178

 SAA, 334, n. 19, f. 328. Também citado em: Yosef Kaplan, “The Social Function of the Herem,” 179

in An Alternative Path to Modernity (Leiden: Brill, 2000), 116.
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contra Spinoza pelas “horrendas heresias que praticava e ensina, e enormes 

obras que obrava.”  A tônica do texto seguia: “maldito seja de dia e maldito 180

seja de noite, maldito seja em seu deitar, e maldito seja em seu levantar, maldito 

ele em seu sair, e maldito ele em seu entrar (…) e jazerá nele todas as maldições 

as escritas no libro desta Lei (…) e aparta-lo-á Adonay para mal de todas as 

tribus de Israel, com todas as maldições do firmamento as escritas no livro da 

Lei.”181

Poucos dias antes ou depois, foi a vez de Daniel de Prado sofrer um 

herem por razões semelhantes. Mas ele se retratou publicamente e foi 

reintegrado na congregação, pelo menos durante algum tempo.  A escolha de 182

Spinoza de permanecer em Amsterdam vivendo à margem da sociedade 

judaica estava fechada aos novos imigrantes.  Sem falar holandês, um herem os 183

relegaria a uma vida completamente anômica. De acordo com um preceito da 

halakhah observado pelas autoridades judaicas em toda a diáspora sefardita, se 

um Mahamad lançasse um herem contra um membro de sua comunidade, todos 

os outros Mahamadot estavam automaticamente obrigados a seguir a resolução, 

proibindo o judeu banido de integrar suas comunidades.  Aqui vemos a 184

mesma cooperação entre os conselhos judaicos na rejeição de indivíduos como 

na rejeição de livros problemáticos.

A censura controlava a circulação de textos e ideias, mas, na prática, 

também afetava a mobilidade de pessoas. Um herem contra um livro poderia 

 SAA, 334, n. 19, f. 408.180

 Ibid. Como alguns historiadores notaram, a fórmula do texto pronunciado contra Spinoza 181

derivava de um livro hebraico provavelmente traduzido pelo rabino de Veneza, Leone da 
Modena, mestre de Saul Levi Mortera. Ver: Herman Prins Salomon, “La Vraie Excommunication 
de Spinoza,” Forum Litterarum: Miscelanea de estudos literários, linguísticos e históricos, oferecida a 
J.J. van den Besselaar, eds. H. Bots e M. Kerkhof (Amsterdam, 1984), 181-199.

 SAA, 334, n. 19, f. 407.182

 Nadler, Spinoza, 170.183

 Kaplan, “The Social Function of the Herem,” 127-28.184
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arruinar as finanças do seu autor, como também levar à sua excomunhão.  Em 185

ambos os casos, a censura limitava o leque de opções para onde um judeu 

heterodoxo conseguiria migrar.

É inegável que o círculo mais heterodoxo de autores dos Elogios 

interpretou o herem consecutivo de Spinoza, Prado e do Chanças como uma 

ameaça. Em menos de vinte dias, o Mahamad de Amsterdam bania duramente 

dois de seus amigos e um livro clandestino que escreveram. Antevendo que 

seriam o próximo alvo e tentando preservar a opção de se estabelecerem em 

outra comunidade judaica, os poetas escaparam da cidade antes de um eventual 

herem. Pelo menos é isto que as fontes nos permitem inferir.186

Entre finais de 1656 e 1657, praticamente todas as figuras centrais dos 

Elogios desaparecem abruptamente dos registos da comunidade judaica de 

Amsterdam. A última vez que o capitão Moisés Cohen Peixoto recebeu a ajuda 

para os pobres foi em 24 de maio de 1656.  Em 5 de outubro, o Mahamad 187

listava David de Castro Tartas ao lado de Isaac Nunes, Prado e Spinoza num 

registro de pessoas ausentes cujas dívidas não poderiam ser cobradas.  Daniel 188

de Ribera foi o único a ficar por mais tempo, sendo registrado pela última vez 

em 21 de setembro de 1657, quando contribuiu com uma pequena quantia 

promessas.189

Jacob de Pina continuou a pagando a finta e as promessas entre 1656 e 

1657, mas isto não impedia que ele deixasse a cidade.  Geralmente tais 190

impostos eram pagos de cinco em cinco ou de seis em seis meses. Temos a 

 Em 1679, Daniel Levi de Barrios escreveu uma carta aos rabinos de Amsterdam reclamando 185

que as censuras o impediam que “viva de mi trabajo, y busque el pan para mis hijos.” Ver: EH, 
48 A 05, f. 2r. O documento também é citado em: Révah, “Les écrivains,” LXXXVIII.

 Neste ponto discordo de Révah, para quem Jacob de Pina “soumis de bonne grâce” a censura 186

do Chanças. Ver: Révah, “Les écrivains,” LXXV.
 SAA, 334, n. 174, f. 172.187

 Ibid., f. 178.188

 Ibid., f. 231.189

 Ibid., ff. 174, 208, 222 e 235. Pina pagou a finta em 2 outubro 1656, 13 março 1657, e 21 190

setembro 1657, perdendo apenas o pagamento de 15 março 1657.
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certeza, por exemplo, que Pina fez uma viagem a Bruxelas entre agosto de 1654 

e setembro de 1655, período no qual continuou constando nos registros de 

pagamento da comunidade.  Ao que tudo indica, ele deixaria a cidade 191

novamente entre 21 de setembro de 1657 (logo após contribuir com a finta) e 

finais de janeiro de 1658, quando aparece de novo nos registos da comunidade 

judaica de Amsterdam.

Provavelmente contando com a ajuda de Jerônimo Nunes da Costa, que 

mobilizou suas redes de contato na Toscana, alguns destes autores escapariam 

para Livorno. Foi naquela cidade portuária do Mediterrâneo que se 

desdobraram os últimos capítulos dos Elogios.

 Ibid., ff. 68, 97, 114 e 126. Pina foi a Bruxelas tocar harpa em homenagem a Cristina da Suécia. 191

Ver: Pina, Chanças, f. 28v-31r.
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IV

Lendo um livro por fora

Contrabandeando os Elogios (1657)



1. Haereses primae classis

No dia 11 de outubro de 1657, o chanceler do Santo Ofício de Livorno, 

Agostino Guidi da San Severino, dirigiu-se com passos firmes à oficina do 

livreiro Matteo Pernazzini para averiguar uma grave denúncia. Eram quatro 

horas da tarde. Momentos antes, Guidi tinha sido alertado que no local estavam 

sendo encadernados alguns livros “molto indegni.”  O aviso partira de um 1

certo Antônio Rodrigues, conselheiro da Inquisição de Lisboa e notário 

apostólico, então de passagem pela cidade no retorno a Portugal.  Segundo a 2

sua própria versão, Rodrigues calhara de estar na oficina do livreiro para os 

próprios serviços quando bateu os olhos no título de uma obra em espanhol.  3

Tratava-se, informou ao chanceler, de “un elogio sopra d’un ebreo abbruciato, 

che loro stimano per santo.”  O livro em questão não era outro senão os Elogios.4

No caminho, Guidi apanhou duas testemunhas à esmo para 

presenciarem o confisco dos livros. Chegando ao local, o chanceler encontrou 

dois filhos do livreiro, e imediatamente os instou a prestarem esclarecimentos: 

quem era a pessoa que lhes havia solicitado a encadernação dos exemplares? 

Onde morava? Quantas cópias deixara na oficina e quando? Qual foi o preço 

que pagou pelo serviço? Guidi queria nomes, endereços, datas, valores, tudo. 

Iacopo Pernazzini disse que ignorava o nome do comitente, mas o 

descreveu como um judeu “di statura bassa, ma però complesso, barba a 

spazzola nera, veste di bruno con ferraiolo lungo,” e que residia na “via delle 

 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 727r (carta do chanceler Agostino Guidi para o inquisidor de 1

Pisa, 11 outubro 1657). Embora o Santo Ofício tivesse uma sede em Livorno, não havia 
inquisidor propriamente dito, motivo pelo qual respondiam ao tribunal de Pisa. Ver: Brett 
Auerbach-Lynn, “«Addomesticare» gli inquisitori, costruire la libertà: Lo stato mediceo e il 
Sant’Uffizio a Pisa e a Livorno, 1591-1655,” in La città delle nazioni: Livorno e i limiti del 
cosmopolitismo (1566-1834), eds. Andrea Addobbati e Marcella Aglietti (Pisa: Pisa University 
Press, 2016), 51-91.
 ASV, Nunziatura di Lisbona, 1161, n. 1, fasc. 3, f. 4r.2

 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 768r-v (depoimento de Antônio Rodrigues, 11 outubro 1657). 3

Cópia em f. 729r.
 Ibid., f. 727r.4
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case nuove del Molino,” localizada à beira do porto.  Iacopo contou que o tal 5

judeu tinha ido à oficina pela primeira vez no dia 5 de outubro, trazendo 

consigo duas cópias do Elogios. Naquela ocasião, o homem demonstrara  pressa, 

solicitando que as encadernações fossem feitas o quanto antes “perché lui li 

voleva mandar fuori in una occasione di nave.”  Ao retornar para buscar a 6

encomenda três dias depois (8 de outubro), o comitente trouxe mais quatorze 

exemplares e prometeu a Iacopo que “quando avessi li detti libri finiti me ne 

avrebbe dato degl’altri.”  O negócio tinha ficado acertado em 6 soldi cada cópia, 7

que os Pernazzini deveriam encadernar como bem entendessem. A denúncia, 

porém, ocorreu antes que pudessem terminar a remessa.

De acordo com uma das testemunhas, depois de ouvir o relato Guidi 

ordenou aos Pernazzini que “mettessero fuori tutti quelli libri che l’ebreo gli 

aveva dati.”  O chanceler então apreendeu os quatorze exemplares e deixou o 8

local com uma advertência: que descobrissem a identidade do tal judeu e o 

denunciassem ao Santo Ofício. 

Instantes depois, Antônio Rodrigues compareceu à sala de audiências 

perante o vigário de Livorno e responsável pelas investigações, Antonio Maria 

Fugatini, para formalizar sua denúncia. Rodrigues confirmou que o alerta tinha 

partido dele. Disse mais: as primeiras páginas do livro o deixaram de tal 

maneira transtornado que não avançou na leitura por “fidei zelo.” E nem 

precisava. Segundo ele, o moto inquisitorial logo na abertura dos Elogios já 

bastava para configurar “haereses primae classis.”  A situação era inadmissível, 9

dizia Rodrigues, defendendo que a Inquisição punisse os autores queimando-os 

junto com as cópias do livro para que “Iudei in terris Principum Christianorum 

 Ibid., ff. 766r (depoimento de Iacoppo Pernazzini, 13 outubro 1657).5

 Ibid., ff. 769v e 766r (nessa ordem).6

 Ibid., f. 766v.7

 Ibid., f. 769r (depoimento de Isaac Variglione, 13 outubro 1657).8

 Ibid., f. 768v: “Et cum vidissem libri frontispitium, nec non dedicatoriam, ac in secundo folio 9

super verba Surge Domine et iudica causam tuam continere haereses prime classis [non potui. 
n. amplius legere] fidei zelo, et religionis ductus denunciavi.”
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non habeant audaciam, [et?] simile crimen commitendi, quod quidem crimen 

solumodo in proprio regno, vel in Gentilium regnis committere possent.”10

O episódio só confirmava a péssima impressão que Rodrigues teve de 

Livorno. Àquela altura, a cidade abrigava uma comunidade sefardita pujante, 

que em dez anos (1645-1654) dobrara de tamanho, passando de mil e 

quinhentas a três mil almas (um crescimento exponencial propiciado, em 

grande parte, por refugiados vindos do Nordeste do Brasil).  Como tantos 11

outros viajantes católicos, Rodrigues ficou chocado com o amontoado de judeus 

(muitos dos quais batizados na Península Ibérica) que circulava livremente 

pelas ruas da cidade, valendo-se de empregados cristãos para serviços 

domésticos e manuseando livros judaicos em diversas línguas (tudo isto com o 

consentimento das autoridades grã-ducais que, em 1591-1593, lhes asseguraram 

um conjunto de privilégios conhecido como le livornine).  A presença dos 12

Elogios em Livorno, deve ter pensado Rodrigues, era um reflexo inevitável 

daquela permissividade desastrosa.

No meio-tempo, o livreiro Iacopo Pernazzini saiu trêmulo pelas ruas de 

Livorno à procura de informações mais detalhadas sobre a pessoa que lhe 

encomendara a encadernação dos livros. Iacopo soube, através de um membro 

da comunidade sefardita, que o tal homem era parente do mártire 

(“dell’illustrissima casata dell’ebreo abbruciato”) e atendia pelo nome de 

Abraham Bernal, o mesmo do mártire (tratava-se, como veremos, de um 

equívoco).  A tarde sequer tinha terminado quando Iacopo correu ao tribunal 13

munido daqueles novos elementos. Ele acrescentou que seu informante lhe 

dissera, decerto como provocação, que o “detto libro ancora parli molto del 

 Ibid. “ut ad dictum librarium secum ferret, et auferret libros ut Santa Inquisitio illos 10

consumeret, et Autores, et retinentes affligeret supplicio debitos (…) ut Iudei in terris Principum 
Chrisianorum non habeant audaciam, [et?] simile crimen commitendi, quod quidem crimen 
solumodo in proprio regno, vel in Gentilium regnis committere possent.”

 Ver capítulo 3.11

 Le leggi livornine (1591-93), ed. Lucia Frattarelli Fischer (Livorno: Debatte, 2016). Em particular, 12

ver: §3, §17 e § 42.
 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 727r. Para o informante, ver f. 766r.13
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Sant’Uffizio.”  O ponto era relevante. Até então, ninguém tinha ousado passar 14

das primeiras páginas daquele obra infame. As autoridades portanto ignoravam 

a extensão das ofensas, embora os primeiros sinais fossem alarmantes.

As notícias devem ter inquietado o vigário, que confiou uma cópia do 

Elogios ao frade do Convento dell’Immacolata Concezione, Geronimo Stella, 

encarregando-o de ler o livro de ponta a ponta e produzir um relatório naquele 

mesmo dia. Às sete horas da noite o chanceler se sentava para redigir uma carta 

ao inquisidor de Pisa, Girolamo Baroni, na qual narrava os acontecimentos 

daquele longo 11 de outubro. Batiam dez horas da noite quando o frade Stella, 

com a mente turbada e os olhos cansados, finalmente despachou o seu relatório 

para o inquisidor em um correio extraordinário. Apesar do curto tempo para 

executar a tarefa, ele garantia ter lido o livro com a atenção que a matéria 

demandava.

Stella se mostrava incrédulo com a desfaçatez dos autores dos Elogios em 

utilizar o mesmo verso do Salmo 74, ostentado no emblema inquisitorial, para 

louvar um mártire judeu. Como se não bastasse, as críticas destiladas contra o 

catolicismo em geral, e contra o tribunal em particular, mostravam-se 

duríssimas: “cumque Christianum acerrime mordet, nunc Idolatras, nunc 

caecus, nunc detestabiles, nunc vero tyrannos appellando.”  Que um livro com 15

tal conteúdo circulasse em terras católicas impunemente era uma afronta 

inadmissível. Stella concluía o documento endereçado ao inquisidor de Pisa em 

tom peremptório: “poena tantis delictis equali dignos censeo.”16

Em um dia, a trama do Elogios se adensava, mantendo as autoridades de 

Pisa e Livorno em alerta.

 Ibid., f. 727r.14

 Ibid., f. 728r (carta do frade Geronimo Stella ao inquisidor de Pisa, 11 outubro 1657).15

 Ibid., f. 728v.16
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2. O caso Gabbai

No dia 13 de outubro, o francês Isaac Variglione e o escultor Giusto 

Bardachi compareciam na sala de audiências do tribunal de Livorno na 

condição de testemunhas do confisco efetuado pelo chanceler Guidi dois dias 

antes. O depoimento de ambos era meramente protocolar, e apenas reiterava 

por escrito os fatos já conhecidos pelo vigário Fugatini. Na sequência, foi a vez 

de Iacopo Pernazzini prestar esclarecimentos.  O livreiro narrou em detalhes 17

tudo o que se passara, mostrando-se disposto a colaborar. Fugatini então o 

questionou se ele seria capaz de reconhecer os livros confiscados na sua oficina. 

“Padre, sì che li riconoscerò,” respondeu Iacopo, que após examinar os 

exemplares exclamou: “io assolutamente riconosco essere tutti quei libri.”  18

Aproveitando a deixa, o vigário emendou: “An sciat si huius modi libri sint 

impressi Liburni.” Iacopo hesitou: “Io non lo so né posso sapere, e la carta non 

mi pare, che sia dello stato.” Sem mais perguntas, Fugatini dispensou o livreiro.

A pergunta com a qual encerrara o interrogatório de Iacopo Pernazzini 

constituía um ponto central das investigações: determinar a proveniência dos 

Elogios. Naturalmente, o vigário ignorava a complexa trama que envolveu a 

publicação do livro em Amsterdam, como vimos, e era razoável que estivesse 

preocupado. Tendo assumido o cargo há apenas alguns meses, ele buscava 

mostrar serviço para ascender na carreira.  19

A fim de controlar a circulação de livros heterodoxos na Itália, a 

Congregação Romana emanara um decreto em 29 janeiro 1640 (reforçado em 30 

junho 1657) no qual determinava que todas as inquisições locais enviassem 

cópias dos frontispícios de cada obra estampada no território sob sua jurisdição, 

 Ibid., ff. 768v-769r (depoimento de Isaac Variglione), f. 769r-v (depoimento de Giusto 17

Bardachi), ff. 769v e 766r-v (depoimento de Iacopo Pernazzini), todos em 13 outubro 1657. Cópia 
destes depoimentos em ff. 729v-731r.

 Ibid., f. 766r.18

 ACDF, Acta Congregationis, Decreta Feriae IV, n. 115 (1657), f. 36v (reunião da Congregação 19

Romana, 14 março 1657). Nela, atestam ter recebido a notícia da morte do antigo vigário de 
Livorno.
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informando o título, o autor, e o lugar de impressão.  Certo, o artigo 17 das 20

livornine garantia aos judeus o direito de possuir, importar e exportar “libri 

d’ogni sorte, stampati et a penna, in ebraico et in altra lingua,” mas sublinhava 

em seguida: “purché siano rivisti dall’inquisitore o altri sopra ciò deputati.”  21

Os judeus, em ocasião recente, tinham acusado Fugatini de violar este privilégio 

sem qualquer justificativa plausível, molestando a comunidade.  Todavia o 22

vigário sabia que, dessa vez, tinha razão. Os Elogios obviamente não foram 

apresentados a nenhuma autoridade para inspeção e, ao ofender 

despudoradamente o Santo Ofício, recaíam na qualidade de livros heréticos 

proibidos.

Considerando as evidências que o vigário tinha em mãos, das duas, uma: 

se os Elogios provinham do exterior, cabia estreitar o cerco no território italiano, 

prendendo toda a sorte de gente envolvida no contrabando do livro pela banda 

mediterrânea; se, ao contrário, saíram de uma editora em Livorno, cabia 

processar o impressor. Em todo caso, Fugatini tinha um nome bem preciso em 

mente: Iedidia Salomon Gabbai.

Em janeiro de 1645, Gabbai recebera do grão-duque da toscana o 

privilégio para abrir sua própria tipografia hebraica em Livorno.  O privilégio 23

 ACDF, Tit. Libr. 13 (1640-1658), f. 1r.20

 Le leggi livornine, § 17.21

 AAPi, Inquisizione, filza 16, ff. 838v-839r (memorial da comunidade judaica de Livorno ao 22

vigário Fugatini, não datado): “(…) non devono molestarsi e inquietarsi l’ebrei per la ritenzione 
delli loro libri ebraici benché tradotti in Toscano o Spagnolo o altro idioma (…) onde non si sa 
vedere con qual fondamento si pretenda inquietare la Nazione Ebrea con il voler contenderli la 
ritenzione delli loro libri ebraici mentre peraltro non siano dannati et ereticali con il solo 
pretesto d’essere tradotti in altro idioma.” Anos mais tarde, os membros da comunidade judaica 
chegariam ao ponto de mandar um memorial para a Congregação Romana reclamando da 
intransigência de Fugatini. Não consegui localizar o documento, mas temos notícias dele pelas 
palavras do próprio vigário: ASFi, Miscellanea Medicea, n. 338, inserto 1 (b), f. 14r (carta do 
vigário Fugatini ao grão-duque da Toscana, 15 junho 1664).

 Pier Cesare Ioly Zorattini, “La tipografia del ‘Kaf Nachat’ di Iedidia Salomon Gabbai a 23

Livorno,” in La formazione storica della alterità: Studi di storia della tolleranza nell’Età moderna offerti 
a Antonio Rotondò, eds. Henry Méchoulan et al., vol. 2 (Firenze: Leo Olschki, 2001), 495-516; Id., 
“Iedidia Salomon Gabbai, la sua tipografia a Livorno e altre stamperie ebraiche nell’Italia del 
Seicento,” La Bibliofilía 111, no. 1 (2009): 29-48. Marvin Heller, Studies in the Making of the Early 
Hebrew Book (Leiden: Brill, 2008), 165-177.
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lhe garantia ainda o monopólio sobre a produção e venda de livros judaicos, 

fossem eles escritos em hebraico ou outra língua. A decisão era sem precedentes 

nos territórios católicos sob a jurisdição do Santo Ofício. Em lugares como 

Veneza ou Roma, onde o mercado de livros hebraicos era pujante, as tipografias 

pertenciam invariavelmente a proprietários cristãos, sendo permitido aos 

judeus trabalhar apenas como revisores de texto.  Mas o pioneirismo de Gabbai 24

custaria caro e lhe causaria muita dor de cabeça. Por sete anos ele investiu na 

tipografia até conseguir parir o primeiro livro. A Congregação do Santo Ofício 

Romano, engasgada com o privilégio, manteve-se no seu encalço, contando 

paradoxalmente com o apoio das autoridades judaicas de Livorno para que a 

empreitada não fosse adiante. 

Quando o caso dos Elogios veio à tona, em outubro de 1657, a tipografia 

de Gabbai estava em pleno funcionamento.  Não admira, portanto, que 25

Fugatini suspeitasse do seu envolvimento naquele esquema. Seria o motivo (ou 

o pretexto) perfeito para fechar de uma vez por todas aquela indesejável 

tipografia judaica. Mas Gabbai teve de fato alguma relação com a publicação 

dos Elogios? 

Alguns historiadores italianos que leram o processo de Livorno não 

hesitaram em afirmar que o livro saiu daquela tipografia.  Mas isso está fora de 26

questão. Além de ignorarem toda a parte da história referente a Amsterdam, 

eles não se deram conta que nenhum material tipográfico de Gabbai coincide 

com o empregado nos Elogios. Outros historiadores sugeriram que Gabbai 

estagiou na tipografia de Menasseh ben Israel em Amsterdam em 1655 ou 

esteve na cidade entre 1654-1658 (hipóteses essas que, não estivessem 

alicerçadas mais no movediço terreno da especulação do que em evidências 

 Zorattini, “La tipografia,” 500-501. Sobre os efeitos devastadores da peste de 1630 no mercado 24

de livros em Veneza, onde o pai de Gabbai trabalhara como revisor, ver: Mario Infelise, I padroni 
dei libri: il controllo sulla stampa nella prima età moderna (Bari: Laterza, 2014), 132-139.

 Heller, Studies in the Making, 167n7.25

 Adriano Prosperi, Eresie e devozioni: La religione italiana in età moderna, vol. 2, Inquisitori, ebrei, 26

streghe (Roma: Storia e Letteratura, 2010), 147.
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materiais concretas, teriam aberto uma janela para a sua participação na 

impressão do livro).   27

Fato é que durante toda a sua atividade como tipógrafo, Gabbai se 

dedicou a estampar livros exclusivamente em caracteres hebraicos para um 

público ortodoxo. Nada mais distante, portanto, do perfil dos Elogios. Gabbai 

tinha plena consciência que um livro como aquele violava tanto os acordos do 

seu privilégio quanto as garantias das livornine. Em outras palavras, qualquer 

ligação com os Elogios implicava arriscar o seu negócio e arruinar anos de 

trabalho árduo para pôr de pé a sua tipografia. Mas um parente e colaborador 

de Gabbai certa vez o definiu como “uomo di testa e fantastico.”  Embora 28

improvável, seria precipitado descartar que ele tenha tido qualquer participação 

no contrabando dos exemplares. Tornemos a isso mais tarde.

Diante das incertezas quanto ao local de impressão dos Elogios, no dia 14 

de outubro o vigário de Livorno decidiu convocar Giovanni Vincenzo Bonfigli, 

“peritus in arte imprimendi,” para inspecionar os aspectos materiais do livro.  29

 Para a hipótese de que Gabbai estagiou na tipografia de Menasseh (1655) ou conheceu o 27

rabino em Londres (1655-1656), quando teoricamente acompanhou a comitiva livornese do 
comerciante Raffaello Supino para a cidade, ver: Cecil Roth, “Spanish Printing at Izmir,” Kiryat 
Sefer 28 (1953): 392 [hebraico]. Já para uma suposta “well-documented journey of the old printer 
[i.e., Gabbai] to Amsterdam sometime before 1659,” ver: Gershom Scholem, Sabbatai Sevi: The 
Mystical Messiah, 1626-1676, trans. R. Werblowsky (Princeton: Princeton University Press, 2016 
[1973]), 150. Num e noutro caso, as alegações são amparadas em “evidências” menos que 
satisfatórias. Roth especula que Gabbai teve contato direto com Menasseh simplesmente pelo 
fato de que viria a imprimir obras do rabino em Esmirna; mas Gabbai poderia muito bem ter 
importado exemplares de Amsterdam, copiando-os em seguida. Esta hipótese parece bem mais 
plausível do que supor uma longa viagem para Amsterdam ou Londres. Aliás, a colaboração 
entre Gabbai e Supino na edição de um livro terminou em litígio, que se arrastou até julho de 
1655. Ver: Lucia Frattarelli Fischer, “I Supino da Empoli, a Pisa, a Livorno, a Londra (secoli XVI-
XVII),” in I Supino: Una dinastia di ebrei pisani fra mercatura, arte, politica e diritto (secoli XVI-XX), 
eds. Franco Angiolini e Monica Baldassarri (Pisa: Pacini Editore, 2015), 23. Quanto a “well-
documented journey” de Gabbai a Amsterdam mencionada por Scholem, a única prova dada 
pelo autor é uma nota na qual Jacob Sasportas afirmou ter escutado sobre o herem de Sabbatai 
em Esmirna (ca. 1651-1654) através de “truthful reporters” (que Scholem identifica com Gabbai). 
Daí a supor que o tipógrafo foi pessoalmente a Amsterdam transmitir a notícia ao rabino é um 
salto grande. Muito mais provável é que, sendo Esmirna mais próxima de Livorno, os judeus 
daquela comunidade tenham sabido do herem antes, repassando a mensagem por carta para os 
judeus de Amsterdam.

 Citado em: Zorattini, “La tipografia,” 513.28

 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 766v (testemunho de Giovanni Vincenzo Bonfigli perante o 29

vigário de Livorno, 14 outubro 1657). Cópia em f. 731r.
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Bonfigli era um tipógrafo conhecido na cidade. Além de estampar diversas 

obras de astrologia e devoção católica dedicadas às autoridades locais, ele tinha 

quebrado o monopólio de Gabbai sobre a impressão de livros judaicos em 1654, 

alegando na ocasião que o concorrente não possuía caracteres latinos para 

produzir os livros em espanhol requisitados pela comunidade sefardita.  O 30

vigário de Livorno portanto sabia que tinha perante si alguém com razões de 

sobra para, no mínimo, incriminar Gabbai. Ainda assim, Bonfigli não o fez. 

Após ter “diligentemente considerato (…) la carta e la stampa” dos Elogios, 

constatou que “è carta di Fiandra, e il carattere è pure di Fiandra.”31

Dessa vez Fugatini parecia convencido. Mas a delicada matéria estava 

longe de uma resolução. O vigário precisaria persuadir o inquisidor de Pisa, 

Girolamo Baroni, convicto da participação de Gabbai naquele imbróglio. No dia 

20 de outubro, o inquisidor expediu uma carta à Congregação do Santo Ofício 

Romano junto a um exemplar dos Elogios para a apreciação dos cardeais.  A 32

mensagem dos autores finalmente atingia um de seus maiores objetivos.

3. A Congregação Romana e os Elogios

No dia 7 de novembro de 1657, os cardeais da Congregação do Santo 

Ofício de Roma se reuniram no Convento de Santa Maria Sopra Minerva para 

deliberar sobre os crimes contra a fé cometidos em território italiano. O 

encontro ocorria pontualmente uma vez por semana. Integravam o colegiado 

Francesco Barberini, Bernardino Spada, Marzio Ginetti, Giacomo Corradi, 

Francesco Albizzi e Giulio Rospigliosi, eleito papa Clemente IX dali a dez anos. 

 Sobre a quebra do monopólio de Gabbai pela falta de caracteres latinos, ver: Zorattini, “La 30

tipografia,” 512. Bonfigli publicou para os sefarditas, sempre com licença superior, o Orden de la 
Hagadah de Noche de Pascoa de Pesah Traducida (1654), o Psalterio de David en hebrayco dicho 
Thehylim (1655) e o Almenara de la Luz (1656). Ver: Renzo Toaff, La nazione ebrea a Livorno e a Pisa 
(1591-1700) (Firenze: Leo Olschki, 1990), 360.

 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 766v. 31

 ACDF, Acta Congregationis, Decreta Feriae IV, n. 115 (1657), f 171v (reunião da Congregação 32

Romana, 7 novembro 1657). A carta do inquisidor de Pisa, mencionada nas atas, parece não ter 
sobrevivido.
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Um time afiado de teólogos que tinham combatido a heresia jansenista e atuado 

no processo de Galileo Galilei, que proferiu sua abjura naquela mesma sala. 

Mas o assunto na ordem do dia era outro: examinar os Elogios.

Infelizmente as atas com as discussões da Congregação, que teriam 

fornecido um valioso exemplo de como as mais graduadas autoridades 

eclesiásticas leram aquele livro, parecem irremediavelmente perdidas. Duplo 

azar do historiador, pois a cópia dos Elogios que os cardeais tinham em mãos, 

hoje depositada na Biblioteca Apostolica Vaticana, não contém sequer um 

comentário à margem.  O rastro que sobreviveu foi a resolução final dos 33

cardeais na qual decretavam: “ut procuret coetera exemplaria, prohibeat librum, 

faciat illum concremari. Certioret nuntium de hoc ausu temerario haebreorum, 

et omnes [?] possibiles faciat ad corripiendam [sic!] adeo insignem temeritatem, 

et audaciam.”  34

O tom enérgico da nota deixa entrever que o colegiado escrutinou os 

Elogios com ânimos exaltados. O papa Alessandro VII, ao ser comunicado da 

decisão, aprovou-a sem ressalvas.  Três dias depois, em 10 novembro, o cardeal 35

Barberini expediu uma carta ao inquisidor de Pisa informando a resolução do 

colegiado e exigindo a punição daqueles que “hanno ardito pubblicare opera 

tanto esecranda.”36

Pressentindo a gravidade da situação, o inquisidor Baroni se antecipou à 

Congregação Romana. Em carta datada de 9 de novembro, informava aos 

cardeais já ter aberto uma diligência minuciosa para investigar e prender os 

envolvidos nos Elogios. O documento só chegaria às mãos do colegiado semanas 

 BAV, Raccolta Generale Vite, IV, 1448.33

 ACDF, Acta Congregationis, Decreta Feriae IV, n. 115 (1657), f. 171v (reunião da Congregação 34

Romana, 7 novembro 1657).
 Ibid. "Et facto (…) verbo cum Sanctissimo, Sanctitas Sua approbavit.”35

 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 767r. A carta original do cardeal Barberini parece não ter 36

sobrevivido. Temos notícia dela através de uma anotação do chanceler Guidi, que praticamente 
repete as palavras da Congregação citadas acima: “che procurasse tutti gl’esemplari del detto 
libro, lo proibisse, e lo facesse abbruciare, ne lasciasse alcuna operazione con la quale rimanga 
[?] temerità si sfacciata dei quelli, che hanno ardito pubblicare opera tanto esecranda.”
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depois, em 27 de novembro.  Baroni encarregou a execução da tarefa a Lorenzo 37

Petrini, fiscal do Santo Ofício em Livorno e poeta diletante.  Petrini passou um 38

mês coletando informações na cidade, e os resultados da sua inspeção 

culminaram num detalhado relatório que está entre os documentos mais 

valiosos de todo o processo.

4. Quel libro infame

O fiscal admitia que, apesar da “poca d’Intelligenza che ho della lingua 

spagnola,” tinha lido os Elogios de ponta à ponta.  Sua opinião sobre o livro não 39

poderia ter sido pior: “Confesso che non senza giusto sdegno ho terminato la 

lettura di quel libro infame; giacché con tanta sfacciataggine gli autori di quella 

sacrilega composizione [ardescino?] per la bocca, non solo in vituperare tutto il 

cristianesimo in genere con nominarci spesso idolatri, ma in specie pretendono 

infamare il Sacro Santo Tribunale dell’Inquisizione con chiamare gli officiali di 

questo ostinati ministri dell’idolatria; ipocriti e simulati giudici, detestabili, 

tiranni, crudeli et infernali carnefici e con mille simili altri improperi. E quel che 

è peggio imperversano contro il Redentore chiamandolo con nome di protervo 

Edom. Onde quanto la lettura di tal libro sia abominevole lo lascio considerare 

alla prudenza di [V.P.] Reverendissima.”40

Discordando dos testemunhos anteriores, Petrini argumentava que “il 

luogo dove possa essere stampato questo libro esecrando, per dirne il mio 

parere, stimo che non sia lontano dal vero sia stampato in Livorno nella 

stamperia del Gabbai ebreo.”  O fiscal alegou que, apesar da escassez de 41

caracteres latinos na tipografia do judeu, “non vi è bisogno di gran quantità di 

 ACDF, Acta Congregationis, Decreta Feriae IV, n. 115 (1657), ff. 185v-186r (reunião da 37

Congregação Romana, 29 novembro 1657). A carta, mencionada nas atas, parece estar perdida.
 Detteo Beni, Le cifre celesti svelate: discorso astrologico dedicato al molto illustre signor Anton 38

Francesco Formigli (Livorno: Giovanni Vincenzo Bonfigli, 1655), II.
 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 753r (relatório do fiscal Lorenzo Petrini, 9 dezembro 1657).39

 Ibid. (Sublinhado no original.)40

 Ibid., f. 753r-v.41
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caratteri, bastando avere per la composizione di due tellaretti, per condurre a 

fine qualunque opera simile.”  Criando uma narrativa conspiratória mais 42

baseada em especulação do que em evidência, ele insistia com o inquisidor de 

Pisa que o uso do papel de Flandres nos Elogios, constatado pelo especialista 

Bonfigli, “mi accresce il sospetto, credendomi che sia fatto ad arte per palliarne 

il vero.”  De fato, confiando na onisciência do Santo Ofício e no zelo dos 43

católicos trabalhando na Dogana de Livorno, Petrini ingenuamente julgou que 

era difícil crer que tal remessa de livros tivesse chegado na cidade sem o 

conhecimento do tribunal.  Além disso, o fiscal disse ter visto o mesmo 44

frontispício dos Elogios em outros livros estampados em Livorno, e prometia 

fazer uma investigação detalhada para levantar provas.45

É neste momento que Petrini deixa de lado sua obsessão de incriminar 

Gabbai e se concentra nas evidências concretas que coletara. O fiscal esclarece 

que o judeu que tinha comissionado a encadernação das cópias aos Pernazzini 

não se chamava Abraham Bernal, homônimo do “scelerato Abraham Nuñez 

Bernal martire del Diavolo,” mas sim um seu irmão, que atendia pelo nome de 

Elia Nuñez Bernal e a quem os Elogios foram dedicados.  As suas apurações 46

revelavam que Elia aportara em Livorno há mais de dois anos, vindo do 

Alicante no navio comandado pelo capitão Giuliano Regolino. No porto 

espanhol, Elia supostamente vivia como católico usando o alias Luis Primavera; 

o fiscal afirmava que aquilo “è notissimo,” pois tinha visto com os próprios 

 Ibid. “(…) perché sebbene il Gabbai stampatore per quanto si dice, ha scarsità del nostro 42

carattere, nondimeno per essere l’opera in-quarto di foglio, e la maggior parte in carattere di 
livio, e cannoncino, secondo che li chiamano quelli dell’arte, non vi è bisogno di gran quantità 
di caratteri, bastando avere per la composizione di due tellaretti, per condurre a fine qualunque 
opera simile.”

 Ibid., f. 759r: “Né mi rimuove dal mio pensiero la considerazione fatta sopra la carta del libro 43

che non sia di questi paesi, poiché ciò mi accresce il sospetto, credendomi che sia fatto ad arte 
per palliarne il vero.”

 Ibid.44

 Ibid. “Parmi avere altre volte visto il medesimo frontespizio di detto libro in altre 45

composizioni stampate in Livorno, circa di che farò diligenza per ritrovare qualcosa.”
 Ibid., 753v.46
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olhos “polizze di carico per denari et effetti” a serem pagas em nome de Elia.  47

Diversos mercadores sefarditas, de fato, tinham um passado católico e 

mantinham negócios na Península Ibérica mesmo depois de aderirem 

publicamente ao judaísmo; por isso, costumavam assinar as letras de câmbio 

com os dois nomes (o judaico e o de batismo), e foi assim que Petrini parece ter 

descoberto o alias de Elia. O fiscal argumentava, ainda, que “bisognando se ne 

potrà aver molti riscontri” destas informações, provavelmente porque tais 

papéis circulavam de mão em mão entre os comerciantes da cidade. Em todo 

caso, ele concluía, fossem os livros estampados em Livorno por Gabbai ou 

exportados de Amsterdam, Elia era passível de punição simplesmente pelo fato 

de introduzi-los na cidade sem licença.

A informação mais surpreendente do relatório de Petrini, contudo, 

emerge quando ele fala dos autores do livro. O fragmento merece citação 

integral: “Credo che facendosi coperta diligenza, si troverebbe che molti se non 

tutti li autori delle composizioni contenute nel libro si ritrovano in Livorno,, 

parendomi averne udito nominare la maggior parte, e tra li altri i seguenti, cioè 

Jacob Bernal, Daniel de Ribera, Jacob Cohen, Jacob de Pina, Isaac Nunes, e Jacob 

Abendana.”48

Qualquer historiador acostumado a estudar a diáspora sefardita teria 

boas razões para adotar um ceticismo perante esta afirmação. O tom exagerado 

de Petrini (“molti se non tutti li autori… si ritrovano in Livorno”) talvez 

indicasse uma confusão com homônimos, ainda endêmica entre os estudiosos, 

que no caso do fiscal refletia sua sanha de encontrar os culpados. De fato, 

ninguém exceto Petrini menciona a presença dos autores dos Elogios na cidade 

durante o processo.

 Ibid. “Elia Nuñez Bernal, al quale è dedicata l’opera, et è fratello dello scelerato Abraham 47

Nuñez Bernal martire del Diavolo, da più di due anni in qua si ritrova in Livorno venutoci con 
la fregata del capitano Cardi comandata dal capitano Giuliano Regolino; quale Elia si partì 
d’Alicante, paese del cattolico re di Spagna, ove viveva da cristiano sotto nome di Luis 
Primavera e questo è notissimo, stante l’avere io visto polizze di carico per denari, et effetti da 
consegnarsi al medesimo e bisognando se ne potrà aver molti riscontri.”

 Ibid., f. 759r (sublinhado no original).48
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Um detalhe, porém, é impressionante: de todos os vinte cinco autores 

dos Elogios que Petrini poderia ter mencionado, ele escolheu cinco. E destes 

cinco, pelo menos quatro tinham vivido no Nordeste do Brasil:  Jacob Cohen, 

Jacob de Pina, Isaac Nunes e Daniel de Ribera. Uma vez que o fiscal não sabia (e 

nem podia saber) da antiga amizade do grupo nas terras coloniais, seria 

demasiada coincidência pensar que ele selecionou aqueles nomes 

aleatoriamente. Como veremos em instantes, o próprio Elia, contrabandista dos 

Elogios, afirmaria ter vivido no Brasil

Estaríamos diante de um caso de unus testis?  Mais: por que os autores 49

escolheriam ir para Livorno, e como parariam lá?

5. Viver com mais liberdade e com menos sustos

Como vimos anteriormente, em meados de 1656 a permanência de 

alguns autores dos Elogios na comunidade judaica de Amsterdam estava 

ameaçada. A participação ativa no caso Spinoza e na publicação de livros 

clandestinos que feriam os estatutos da Talmud Torah os tinha posto na mira do 

Mahamad. Se fossem excomungados, todas as outras comunidades sefarditas, 

por lei, deveriam acatar a decisão. Isto significava que os autores dos Elogios 

(alguns dos quais cristãos batizados) se veriam forçados a retornar para terras 

católicas e ser presa fácil da inquisição ou a viver às margens de sociedades 

protestantes nas quais via de regra não dominavam a língua local. Uma escolha 

dramática. 

A fim de evitar um destino semelhante ao do amigo e filósofo maldito 

(que diga-se de passagem era fluente em holandês e judeu de nascença), eles 

decidiram partir antes que as autoridades judaicas de Amsterdam pudessem 

agir, conservando assim a opção de se estabelecerem em outra comunidade da 

diáspora. Um a um, os membros do núcleo mais heterodoxo dos Elogios vão 

 Carlo Ginzburg, “Unus testis: Lo sterminio degli ebrei e il principio di realtà,” in Il filo e le 49

tracce: Vero falso finto (Milano: Feltrinelli, 2015 [2006]), 205-224.
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desaparecendo dos registros da congregação: Moisés Cohen Peixoto (24 de maio 

1656); Daniel de Prado, Isaac Nunes e o impressor David de Castro Tartas (5 de 

outubro 1656); Daniel de Ribera e Jacob de Pina (21 setembro 1657).50

Claro, nem todos foram necessariamente parar em Livorno.  Mas as 51

datas e os nomes de Isaac Nunes, Daniel de Ribera e Jacob de Pina batem com 

as do relatório de Petrini (9 dezembro 1657), tornando-o plausível. E estes não 

eram os únicos autores dos Elogios na cidade. Outro que também vivia ali já há 

algum tempo era Moisés Jessurun Lobo (Custódio Lobo da Costa), também 

conhecido como Moisés Jessurun Ribeiro. Embora Petrini não o mencione, 

fontes independentes confirmam a presença de Lobo em Livorno naqueles anos, 

o que torna o relatório do fiscal ainda mais crível.

Lobo era um cristão-novo que tinha abandonado Lisboa em 1646 para se 

tornar judeu em Hamburgo.  Ele provavelmente migrou para Livorno por 52

volta de 1652-1653 com a esposa e o irmão dela, o médico Jacob Rosales 

(Imanuel Bocarro), notório por suas obras de astrologia profética e por ser 

amigo de Galileo.  Um antigo conhecido com quem Lobo esbarrou na 53

sinagoga, em abril de 1658, descreveu-o como um “homem magro, de cara triste 

 Ver capítulo 3.50

 O paradeiro de David de Castro Tartas e Moisés Cohen Peixoto, por exemplo, é desconhecido. 51

Jacob Cohen Henriques, que deixara a cidade por volta de outubro de 1655, zarpou para Nova 
Amsterdam. Ver: Leo Hershkowitz, “New Amsterdam’s Twenty-Three Jews: Myth or Reality?,” 
in Hebrew and the Bible in America: The First Two Centuries, ed. Shalom Goldman (Hanover: 
University Press of New England, 1993), 175-178.

 Israël Révah, “Une famille de nouveaux-chrétiens: les Bocarro Francês,” Revue des Études 52

Juives 116 (1957):  78.
 Francisco Moreno-Carvalho, “Jacob Rosales/Manoel Bocarro Francês: judaísmo, 53

sebastianismo, medicina e ciência na vida intelectual de um médico judeu português do século 
XVII” (Ph.D. diss., Universidade de São Paulo, 2011), 133-136. Ver também Id., “A Portuguese 
Jewish Agent of the Philips and a Sebastianist: The Strange Case of Rosales/Manuel Bocarro,” 
in Visions, Prophecies, and Divinations: Early Modern Messianism and Millenarianism in Iberian 
America, Spain and Portugal, eds. Luís Filipe Silvério Lima e Ana Paula Torres Megiani (Leiden: 
Brill, 2016), 161-178; Id., “A Newly Discovered Letter by Galileo Galilei: Contacts between 
Galileo and Jacob Rosales (Manuel Bocarro Francês), a Seventeenth-Century Jewish Scientist 
and Sebastianist,” Alpeh, no. 2 (2002): 59-91; Michael Studemund-Halévy and Sandra Neves 
Silva, “Tortured Memories. Jacob Rosales alias Imanuel Bocarro Francês: A Life from the Files of 
the Inquisition,” in The Roman Inquisition, the Index and the Jews: Contexts, Sources and Perspectives, 
ed. Stephan Wendehorst (Leiden: Brill, 2004), 107-151.
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e representa de idade de cinquenta anos, e nesta cidade se dizia que fazia 

trovas.”  De fato, tudo indica que ele enviou a sua contribuição para os Elogios 54

de Livorno. Isso nos dá uma dimensão da complexa rede internacional 

articulada na composição do livro. E parece ter sido exatamente desta rede que 

se valeram alguns autores do Elogios para escapar rumo à cidade no 

mediterrâneo.

Recordemos que naquela mesma primavera turbulenta de 1656 em 

Amsterdam, o grupo de poetas também tinha publicado clandestinamente o 

satírico Chanças del ingenio. As “graciosas zombarias” do livro, porém, 

desagradaram ao Mahamad, que não só o censurou poucos dias antes da 

excomunhão de Spinoza, como determinou que todas as suas cópias fossem 

recolhidas e queimadas. Jacob de Pina, o principal autor do Chanças, dedicara a 

obra a ninguém menos que Jerônimo Nunes da Costa, um rico comerciante de 

origem florentina e agente diplomático do rei de Portugal em Amsterdam. Em 

suas próprias palavras, Pina oferecia o seu livro ao patrono no intuito de 

“confessar [os benefícios] recebidos e pretender outros de novo.”  55

Mais do que possível, é provável que Nunes da Costa tenha utilizado 

suas redes de influência para interceder em favor de alguns autores dos Elogios 

e auxiliá-los a fugir para Livorno, onde ele ainda mantinha negócios. Afinal, seu 

nome estava publicamente vinculado ao Chanças, para o qual também tinham 

contribuído com poemas introdutórios Daniel de Ribera e um homem 

identificável com Isaac Nunes.

Livorno de fato despontava como o melhor destino se comparada a 

outros centros da diáspora sefardita: Hamburgo estava descartada, tendo em 

vista que o Mahamad local aderira à censura do Chanças; a pequena comunidade 

judaica de Londres não tinha sequer sido formalmente reconhecida pelas 

 ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 234, ff. 351r-352v (denúncia do cônego Gregório de Pina, 23 54

agosto 1658). Lobo viria a falecer em Livorno, antes de 1666. O testamento de sua viúva 
encontra-se em: ACIL, Testamenti, Lettera AA (Abigail Ribeiro, 1666).

 Jacob de Pina, Chanças del ingenio, y dislates de la Musa (Amsterdam: David de Castro Tartas, 55

1656), I.
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autoridades inglesas; e em Veneza o grupo deveria se contentar com a reclusão 

no ghetto. Livorno, ao contrário, abrigava uma comunidade sefardita pujante, 

repleta de refugiados vindos do Nordeste do Brasil, e que circulava livremente 

pelas ruas da cidade. A expectativa dos poetas de reencontrar velhos amigos 

dos tempos de colônia, mas sobretudo de juntar-se a colaboradores dos Elogios, 

pesou decisivamente na sua escolha final.

O grupo desembarcou em Livorno por volta de outubro de 1657, sendo 

acolhido de braços abertos por Elia e Lobo, que os atualizaram das 

investigações em curso. Quem também acompanhava de perto os 

desdobramentos do processo era um primo do mártire Isaac de Almeida 

(homenageado nos Elogios) e jovem aspirante a poeta chamado Daniel Levi de 

Barrios.  Então contando apenas vinte dois anos, nas décadas seguintes Barrios 56

viria a se firmar como um gigante da literatura sefardita.  Aquela precoce 57

convivência com o círculo de poetas dos Elogios em Livorno, marcou-o 

profundamente.

Barrios deve ter testemunhado com um misto de reverência e encanto os 

debates acesos entre Elia Nuñez Bernal, Moisés Jessurun Lobo, Daniel de 

Ribera, Jacob de Pina e Isaac Nunes, que contavam ainda com a ilustre presença 

do doutor Jacob Rosales. Um seleto grupo de mentes espirituosas, inteligentes, 

sagazes, que levavam uma vida clandestina e ousavam atacar a inquisição em 

seu próprio território. Naquelas rodas de conversa, Barrios sem dúvida 

escutaria algumas das canções e poemas que os autores dos Elogios 

compuseram em homenagem aos mártires, com Ribera no violão, Pina na harpa 

 Daniel Levi de Barrios, Relación de los Poetas y Escritores Españoles de la Nación Judayca 56

Amstelodama.(Amsterdam: s.i., ca. 1684): “poetas amstelodamos, compusieron los versos de los 
libros que celebran los martirios (…) de mi deudo Isaac de Almeida.” Transcrito em: Meyer 
Kayserling, “Une Histoire de la Littérature Juive de Daniel Lévi de Barrios,” Revue des Études 
Juives 18, n. 36 (1889): 285. Barrios repetiria a informação sobre os laços de parentesco com Isaac 
de Almeida em: Daniel Levi de Barrios, Triumpho del govierno popular (Amsterdam: David de 
Castro Tartas, 1683), 44 [506]: “Mi deudo Marcos de Almeida alias Isaac de Almeida Bernal; natural 
de mi patria Montilla (…).”

 Para a data de nascimento de Barrios e seu registro de batismo, ver: Miguel Levi de Barrios, 57

Flor de Apolo, ed. Francisco Sedeño Rodríguez (Kassel: Reichenberger, 2005), 4-5.
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e Nunes puxando os vocais.  Fazendo as honras da casa, o anfitrião Lobo 58

declamaria seus versos mordazes contra o Santo Ofício, para regozijo da platéia, 

que o acompanhava em uníssono no refrão: 

La justicia del Siglo, sin justicia,

El tribunal secreto a la malicia,

La oveja entre malcines y traidores,

Sin verguença, y sin Dios inquizidores,

Juezes coronados en el solio,

La tirania en alto Capitolio,

La adoracion a Dios, hecha delito,

El santo oficio dado por maldito.

(…)

Todo sale al suplicio,

Ofreciendose Abraham al sacrificio.

(…)

La oveja entre verdugos a millares,

Con abitos ladrones familiares,

Con poca fé, los falsos secretarios,

Con nota de sibeles los notarios.

(…)

Todo sale al suplicio,

Ofreciendose Abraham al sacrificio.

(…)

El fisco confiscando religiones,

El estado violando las naciones,

Los que adoran a Dios con sambenitos,

Los que adoran los idolos benditos.

Todo sale al suplicio,

Ofreciendose Abraham al sacrificio.59

 Para os dotes musicais destes poetas, ver capítulos 1 e 3.58

 Moisés Jessurun Lobo et al., Elogios que zelozos dedicaron a la felice memoria de Abraham Nuñez 59

Bernal (Amsterdam: David de Castro Tartas, 1656), 109-110.
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Insultar o Santo Ofício à céu aberto pelas ruas de Livorno parecia uma 

prática difusa entre membros da comunidade judaica. Certa vez o cônego 

Manoel dos Reis, depois de perguntar a um grupo de judeus portugueses por 

quê tinham abandonado o reino, ouviu da boca de um certo Villareal que “a 

inquisição de Portugal era cruel e os ministros dela tiranos.”  Claro, isso não 60

era nada se comparado aos insultos proferidos pelos autores dos Elogios (Lobo, 

por exemplo, chamava o cristianismo de “el culto de Baal,” o Santo Ofício de “el 

tribunal de Babilonia” e Cristo crucificado de “el ídolo sangriento”). Mas as 

palavras bastaram para escandalizar o cônego. Gabriel de Medina, “mercador 

de cousas do Brasil” que participava da conversa, então interveio, fornecendo 

uma outra explicação: a razão pela qual saíam aos montes de Portugal e 

migravam para Livorno era porque os judeus “viviam ali com mais liberdade e 

com menos sustos.”  61

Apesar de todas as liberdades concedidas aos judeus pelos privilégios 

grão-ducais, Livorno não era Amsterdam. Pelo contrário, continuava sendo 

uma cidade católica, repleta de informantes, e com uma sede do Santo Ofício. 

Os autores dos Elogios cometiam um erro de cálculo gigantesco ao exportar 

algumas cópias para lá. Afinal, na Itália não só os livros paravam na fogueira.

6. O interrogatório de Elia

Em 12 dezembro 1657, na sede do Santo Ofício de Livorno, Elia Nuñez 

Bernal compareceu perante Antonio Verano de Orta, vigário geral de Pisa, para 

depor na condição de investigado. Era quarta-feira. O relógio marcava quase 

meia-noite quando o interrogatório teve início. Aquele horário insólito seria 

apenas a primeira das muitas estratégias para intimidar o réu. Os dois vigários 

 ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 234, f. 357r (depoimento do cônego Manoel dos Reis aos 60

inquisidores de Lisboa, 31 agosto 1658). O tal Villareal de Livorno, como o próprio cônego 
afirma, era irmão de Manuel Fernandes Villareal, relaxado pelo Santo Ofício de Lisboa em 1652. 
Ver: José Ramos Coelho, Manuel Fernandes Villa-Real e o seu processo na Inquisição de Lisboa 
(Lisboa: Empreza do Ocidente, 1894).

 ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 234, f. 357r-v.61
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tinham montado o cerco, rascunhando cada pergunta, ensaiando cada passo. 

Mas ambos logo perceberiam que esgrimiam com um acusado invulgar, com o 

qual travariam um duelo sinuoso, estudado, que acabariam perdendo no 

detalhe.

O que se viu entrar na sala de audiências foi um judeu de estatura 

mediana, vestido de preto, com a barba castanha.  Elia finalmente encarava nos 62

olhos os representantes da instituição que, dois anos antes, lhe destroçara a 

família inteira: um irmão queimado vivo na fogueira, outro enterrado em uma 

vala comum após vir a óbito na prisão, um terceiro submetido a sessões 

excruciantes de tortura (padecidas também por sua irmã e sua mãe já idosa), e 

dezenas de outros membros do clã induzidos a denunciar uns aos outros, 

corroendo o laço social que os unia.

Elia tinha pela frente uma árdua tarefa. Primeiro, manter o sangue-frio, 

evitar que a dor reprimida se externasse, cegando-lhe o juízo. Segundo, adotar 

uma linha de argumentação que o dissociasse dos Elogios (algo que lhe exigiria 

torcer evidências acachapantes com uma boa dose de retórica e cinismo). Afinal, 

seu nome completo vinha estampado, em letras garrafais, logo na primeira 

página do livro.

Antes de começar o interrogatório, Elia prestou o juramento de praxe, no 

qual se comprometeu, pousando a mão sobre o Velho Testamento, a falar a 

verdade. O vigário Orta então abre a sessão de interrogatório ordenando-lhe 

que fizesse um resumo de sua vida: “in che luoghi abbi dimorato in sinora, e 

con chi abbi avuto amicizia, e con chi abbi praticato.”  Elia responde que 63

nascera em Amsterdam (ca. 1628), filho de Jacob Nuñez Bernal e Ribca Bernal. 

Após a perda de seu pai aos oito ou nove anos de idade, ele se transferira para o 

Brasil (ca. 1636-1637) com um tio chamado Isaac Nunes. Elia prossegue 

contando que demorou-se em terras brasílicas por cerca de quinze ou dezesseis 

 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 770r (interrogatório de Elia Nuñez Bernal, 12 dezembro 1657). Os 62

originais do depoimento estão em ff. 770r-772v e 763r (nessa ordem). Cópia em ff. 721r-723r.
 Ibid.63
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anos (ca. 1636-1653). Quando seu tio faleceu, retornou para Amsterdam, onde 

residiu por pouco mais de um ano e meio (ca. 1653-1655), até finalmente aportar 

em Livorno navio holandês Montagna di Sale. Quanto à segunda parte da 

pergunta, Elia desconversa: “ho praticato con diverse persone, ebrei, cristiani, 

fiamminghi, et altri, che ora non mi ricordo precisamente dei nomi.”  Sobre 64

amigos, não dá sequer uma palavra.

Elia começava com uma história plausível, embora mal contada. Que ele 

omitisse o seu nome de batismo (Luis Primavera) ou a vida pregressa em terras 

católicas, já era de se esperar. Tampouco mencionou sua atribuição de tesoureiro 

na Pidion Shevuim, fraternidade em Livorno dedicada ao resgate de judeus 

capturados por corsários no mediterrâneo.  Mas outros episódios exalavam um 65

quê de invenção. 

Desde o início, Elia parecia jogar com nomes e datas, construindo uma 

genealogia fictícia para ir blindando amigos e colocar de pé a sua versão (uma 

tática comum entre judeus processados pela inquisição).  Coincidência ou não, 66

seu finado pai Jacob Bernal era homônimo do primo que também tinha vivido 

em Amsterdam e lhe dedicara os Elogios. Coincidência ou não, seu finado tio 

Isaac Nunes era homônimo de um dos poetas que também tinha morado no 

Brasil. Ambos, vale lembrar, citados no relatório de Petrini como vivendo em 

Livorno.

Como vimos, de fato não há qualquer vestígio de que a mãe de Elia, 

Guiomar Nuñez, jamais tenha vivido fora da Península Ibérica. Tampouco há 

registro da morte de um Isaac Nunes no Brasil.  A saída de Elia daquelas terras, 67

aliás, ocorrera no exato momento em que vitória da insurreição pernambucana 

 Ibid., f. 770v.64

 ACIL, Elecsoim e officios, f. 7v. Sobre a companhia, ver: Giuseppe Laras, “La ‘Compagnia per il 65

riscatto degli schiavi’ di Livorno,” La Rassegna Mensile di Israel 38, no. 7-8 (1972): 87-130.
 Elias Lipiner, Izaque de Castro: O mancebo que veio preso do Brasil (Recife: Massangana, 1992), 66

10-12.
 José Antônio Gonsalves de Mello, Gente da Nação: cristãos-novos e judeus em Pernambuco, 67

1542-1654 (Recife: Editora Massangana, 1996), 442-443.
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era questão de tempo, e este deve ter sido o real motivo pelo qual ele retornou, 

ou melhor, fugiu para Amsterdam, como tantos outros judeus. Ao invés de 

ressuscitar os mortos, Elia tentava mesmo era enterrar os vivos. Mas tais 

minúcias históricas escapavam ao horizonte de conhecimento do vigário. 

Tornemos à narrativa.

Em seguida Orta solicita que declare o seu nome e sobrenome, condição 

e profissão. Elia aproveita a ocasião para reforçar que tinha nascido no judaísmo 

(“io mi chiamo Elia Nuñez Bernal ebreo d’Amsterdam”). Ele informou ainda 

que morava na Via Nuova com a esposa Ester Bernal, natural de Livorno, e 

trabalhava como corretor (“la mia professione è di far il sensale”).  Mas ao 68

invés de parar por aqui, Elia segue falando daquela que parecia ser a sua 

verdadeira ocupação, isto é o comércio de livros: “Inoltre mi sono capitati alcuni 

libri, ora da vendersi venuti d’Amsterdam, che si [—] [—] [—] lazzaretto venuti 

nella Nave Gionatan, che per ancor non hanno avuto pratica. Di più ho 

comprato qui in Livorno, alcuni libri da vendersi in carattere ebraico intitolati li 

Salmi di David, la Bibbia ebraica, et alcuni libri delle nostre orazioni pacimente 

in lingua hebraica.” Com ar despretensioso de como quem se referia apenas a 

mais uma oportunidade comercial qualquer, acrescenta: “e mi sono venuti di 

più da Amsterdam da 16 o 18 libri sciolti mandati da un mio cognato (…) acciò 

li facessi legare e mandarli in Smirne [e] in Alessandria per vedere se si 

pagavano bene, il titolo del qual libro non me ne ricordo, ma rimetto alla lettera, 

che mi ha mandato il detto Daniel Vaz, qual farò veder.”69

Elia não era bobo. Antes mesmo que o vigário pudesse abrir a ofensiva, 

já tinha se antecipado e tocado no assunto central do interrogatório, montando 

a guarda. Não se recordava do título do livro e jogava toda a responsabilidade 

 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 770v. Elia informou que era vizinho dos Chaves. Naturais da 68

Beira, em Portugal, os dois irmãos eram “homens de negócios (…) e ali [em Livorno] ricos,” 
sendo que um deles era capitão (ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 234, ff. 355v-356r).

 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 770v.69
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na carta do cunhado (“rimetto alla lettera”) que vivia a milhares de quilômetros 

de distância.

Incomodado com a amnésia seletiva de Elia (“ho praticato con diverse 

persone… che hora non mi ricordo precisamente de’ nomi” / “il titolo del libro 

non me ne ricordo”), o vigário Orta pára o interrogatório. Em seguida, ordena 

aos oficiais que procurem o judeu Daniel Moreno e o despachem imediatamente 

à casa de Elia para apanhar “alcuni mazzi di scritture venuti d’Amsterdam.”70

Nesse intervalo, Orta ouve alguém bater à porta do tribunal. Era o frade 

Geminiano Danti da Fiumalbo, chanceler de Pisa, que trazia uma carta com 

ordens expressas do inquisidor para encarcerar o investigado. Fiumalbo 

escutou do vigário que “appunto allora, l’aveva nel Sant’Uffizio e che 

l’esaminava, con dirmi in fretta che andassi a fare i miei negozi e che ritornassi, 

che avessimo parlato assieme.”71

O vigário retoma o interrogatório perguntando a Elia se ele sabia ou 

presumia a razão pelo qual tinha sido convocado ao tribunal. “Io non la so,” 

respondeu Elia hesitante, “se non fosse però che trenta o quaranta giorni in circa 

sono, mi furono levati alcuni libri, che avevo dato a ligare nella bottega d’un 

libraio, che il nome non lo so (…) la via non so (nemmeno come si chiami) e 

quanti sono quei libri venuti d’Amsterdam conforme vedrà dalla lettera quali 

libri mi furono levati.”  Mais uma vez, Elia alegava desconhecer nomes, 72

detalhes, e colocava o ônus na carta do cunhado.

 Ibid.70

 Ibid., f. 754r (memorial redigido pelo chanceler Geminiano Danti da Fiumalbo, não datado): 71

“Io fra Geminiano Danti da Fiumalbo vice cancelliere del Sant’Uffizio di Pisa, il di dodici di 
dicembre giorno di mercoledì fui dal padre reverendissimo inquisitore generale di Pisa 
mandato a Livorno con lettere al prete Antonio Maria da Lugo provicario del Sant’Uffizio di 
detto luogo nello quali gli ordinava espressamente facesse carcerare un ebreo chiamato Elias 
Nuñez [Bernal], et il medesimo ordinò a me eseguissi a bocca. Giunsi la sera su le 24 ore in 
Livorno, andai alla casa del Sant’Uffizio, bussai alla porta, venne a basso il detto prete pro 
vicario, li diedi le lettere, et a bocca gli dissi la mente del detto prete reverendissimo inquisitore; 
egli mi rispose che appunto allora, l’aveva nel Sant’Uffizio e che l’esaminava, con dirmi in fretta 
che andassi a fare i miei negozi e che ritornassi, che avessimo parlato assieme.”

 Ibid., f. 771r.72
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Orta não caiu, partindo para o ataque: “Perché non sia comparso al 

Sant’Uffizio a dire le sue ragioni quando sentì che del detto libraio gli erano 

stati levati dei suoi libri?” Elia replica: “Padre, lo so che in Livorno vi è il 

Sant’Uffizio, perché l’ho sentito dire, ma però non sapevo dove fosse, e 

nemmeno so dove, né come si chiamino le strade di Livorno.”  Vinda de um 73

corretor que morava há dois anos na cidade, casado com uma local, a resposta 

soava inacreditável. 

Neste momento, Daniel Moreno irrompe na sala de audiências trazendo 

“tre lettere in stili mercantile” endereçadas ao réu.  Enquanto os oficiais 74

traduzem os documentos do espanhol para o italiano, o chanceler Fiumalbo 

bate novamente à porta do tribunal. Irritado com todas aquelas interrupções, 

Orta desce as escadas enfurecido e lhe diz rispidamente “che avessi pazienza 

perché non aveva ancora fornito l’esame, e che tornassi.”  Elia foi salvo pelo 75

gongo.

7. Construindo álibis

Das três cartas apresentadas ao tribunal, apenas duas sobreviveram, 

anexadas ao processo por sua ligação direta com o negócio do Elogios. Ambas 

tinham sido redigidas pelo próprio punho de Daniel Rodrigues Vaz, cunhado 

de Elia; a primeira, mais breve, datava 24 maio 1657. Entre os agradecimentos 

pelos queijos, grão-de-bico e as saudações calorosas da irmã (que prometia 

retribuir a gentileza com manteiga de Amsterdam), Vaz se referia a uma 

remessa de doze bíblias e duzentos livros de orações que deveriam partir para 

Livorno tão-logo saíssem do prelo (“las doce biblias y los 200 libros de reza irán 

en saliendo de la estampa que será presto”).  Nada mal para um réu que se 76

 Ibid.73

 Ibid.74

 Ibid., f. 754r.75

 Ibid., f. 757bis (carta de Daniel Vaz para Elia Nuñez Bernal, 24 maio 1657). Tradução italiana 76

em ff. 752v e 760r.
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fazia passar por comerciante esporádico de livros. Mas o propósito da carta era 

outro.

Num gesto calculado de jamais mencionar o título dos Elogios, o cunhado 

de Elia informava que “de aquí saldrá en breve un David Athias que llevará 

unas obras nuevas que han salido de diferentes ingenios echas a la muerte de 

dos mártires que quemaron en España, y por ser del sobrenombre de vuestra 

merced se los mandaré.” Em seguida Vaz recuava (“aqui hay un hermano de 

uno de los quemados y un primo que también se llama Elia Nuñez Bernal, 

como vuestra merced”), mas cometia um deslize clamoroso: “y jamas nos 

hemos tratado de parientes mas lo juzgo lo seremos, porque no hay otros 

Bernales.” “De uno y otro modo,” concluía, dando a entender que se tratava 

apenas uma oportunidade comercial como outra qualquer, “los mandaré por 

ver si se venden o ay o en Levante.”

Há dois meses de distância, em 21 julho 1657, Vaz escrevia uma segunda 

carta na qual se lamentava que “los 200 de tefilá y las 12 biblias (…) no van por 

[não] haber salido de la estampa,” mas prometia enviá-los em breve “sin falta 

ninguna.”  Quanto aos Elogios, cujo título mais uma vez omitia, repetiu 77

palavras quase idênticas às da carta anterior, com pequenas variações que 

atenuavam as suspeitas sobre Elia.

“David Athias entregará a vuestra merced los 18 libros (…) que digo son 

hechos a la muerte de dos santos mártires que quemaron y por se llamar del 

nombre de vuestra merced o por lo menos el mismo sobrenombre quise 

mandárselos.” Desta vez, porém, Vaz adotava um tom hipotético (“si acaso 

fuere pariente nuestro, aunque que aquí está Elia Nuñez Bernal y Jacob Bernal, 

uno hermano y el otro primo de uno de los quemados”), e corrigia o descuido 

da carta anterior para rechaçar o vínculo familiar: “y jamas nos hemos tratado 

de parientes, por lo qual juzgo no habrá parentesco entre nós.” Por fim 

 Ibid., f. 757r (carta de Daniel Vaz para Elia Nuñez Bernal, 21 julho 1657). Tradução italiana em 77

f. 752r-v.
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retornava à ladainha comercial repleta de desculpas: “Dichos libros van sin 

encuadernar que no quise que la nave se fuera sin ellos. Mándelos encuadernar 

lo más barato que pueda y mándemelos por mi cuenta a Esmirna y a Jerusalém 

por muestra a ver si se venderán que aquí los alcanzare muy baratos.”

O estilo formular das cartas traía o objetivo dos contrabandistas de 

dissimular seu envolvimento pessoal com os Elogios. Aquela inusitada 

reprodução mecânica de frases indica que os textos tinham sido 

cuidadosamente construídos já levando-se em conta uma possível interceptação 

dos exemplares. Mais do que esclarecerem o transporte da mercadoria, as cartas 

constituíam verdadeiras peças de defesa, onde abundavam álibis para Elia. Isto 

explica a sua presteza em mostrá-las ao vigário desde o início do interrogatório, 

bem como a sua persistência em remeter-se a elas nos momentos de maior 

sufoco.

Na tentativa de justificar o injustificável (isto é, o nome de Elia 

estampado na dedicatória do livro), Vaz recorria a uma história inventada de 

um homônimo vivendo em Amsterdam, este sim irmão do mártire; para afastar 

qualquer desconfiança, insistia que, a despeito do sobrenome compartilhado, 

nunca tivera relações próximas com aquela gente, primeiro admitindo o 

parentesco (“y jamas nos hemos tratado de parientes mas lo juzgo lo seremos”), 

depois emendando-se na carta posterior (“y jamas nos hemos tratado de 

parientes, por lo qual juzgo no habrá parentesco entre nós”).

De fato, nos manuscritos da Talmud Torah não há sinal de um Elia 

Nuñez Bernal registrado na congregação naquele ano. Mas isso nem o vigário 

de Livorno nem qualquer outra autoridade católica poderiam saber, quanto 

mais provar. Por mais que farejassem o engodo, estavam de mãos atadas. A 

carta de Elia era bem jogada, e ele apostaria todas as suas fichas nela. 

Depois de tantas paralisações, o vigário Orta enfim retoma o 

interrogatório.
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8. De volta à sala interrogatório

Orta: “Se sappia leggere e scrivere, e in che lingua.”  Elia: “Io so leggere 78

e scrivere in lingua portoghese e spagnola, e non in altra lingua.” Orta 

sugestivo: “Se sappia leggere e scrivere in lingua inglese, ebrea e fiamminga.” 

Surpreso, Elia replica: “Padre. No.” Orta irrompe furioso: “Questo è 

impossibile!” advertindo-o em tom ameaçador “di dire la verità per il 

giuramento che ha prestato.” Elia permanece irredutível: “Padre, io non so altra 

lingua perché in casa mia sempre si è parlato spagnolo e portoghese.” Orta, 

então, avança implacável: “Se li sopraddetti libri venuti d’Amsterdam l’abbi 

mai letti, e che contenghino, et in che modo l’abbi introdotti nella città di 

Livorno, se con licenza del Sant’Uffizio o pur senza licenza.” Com gestos 

teatrais, Elia responde: “Padre (toccandosi il petto, et ancor la Sacra Bibbia), io 

non l’ho mai letti, né so quello che contenghino, salvo quello che dicono le 

lettere, e li ho introdotti in Livorno avendo pagato la gabella nella Dogana 

conforme il solito.” Orta aperta: “Come si chiama quello della Dogana che gli 

diede licenza d’introdurre li sopraddetti libri?” Elia, evasivo: “Non so il nome, 

so bene che è di giusta statura d’età di 30 o 40 anni in circa.” Orta questiona, 

insidioso: “Se vedesse uno dei sopraddetti libri, se li riconoscesse, e sapesse dar 

notizia distinta?” Elia, hesitante, balbucia: “Del certo non so, può essere.” “Tunc 

prefatus Pater Provicarius ostendis ipso examinato unum librum in-quarto, 

quem prae manibus tenet, et videns.” Atônito, Elia responde: “Mi pare questo.” 

Cansado daqueles circunlóquios, Orta é firme: “Che parli assolutamente se sia, 

o non sia.” Elia, gaguejando: “Per quanto contengono le lettere, io dico, che mi 

pare, che sia questo non avendolo letto di dentro, ma di fuori, et è per causa 

(conforme dicono le lettere) d’uno, o due, che sono stati abbruciati in Spagna 

del mio nome, ma io non so se siano miei parenti, o non siano.” Orta segue no 

encalço: “Se sappia dove sia stato stampato il presente libro intitolato Elogios que 

zelozos dedicaron.” Elia, na defensiva: “Conforme dicono le lettere, mi pare in 

 O diálogo desta seção encontra-se em: Ibid., 771v-772v.78
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Amsterdam.” Orta pressiona: “Chi sia l’autore, e quanti esemplari gli siano 

venuti, o capitati d’Amsterdam come dice.” Elia, indo à lona, escora-se nas 

cartas: “Io non so l’autore, se non lo dicessero le lettere, perché non me ne 

ricordo e me ne sono capitati da 16 o 18, e ne ho dati a ligare al libraio pur da 16 

o 18 salvo il vero, dei quali ne ho avuto due legati alla rustica con il cartone 

bianco, e li ho mandati in Alessandria per sapere quanto si possano vendere, li 

altri son stati presi dal Sant’Uffizio conforme mi ha detto il libraio.” Orta tenta o 

nocaute: “Se appresso di sé abbi altri libri, tanto di questa condizione, come 

d’altri venuti d’Amsterdam.” Elia, recuperando-se à tempo, responde enfático: 

“Signore, no!” “Anzi padre,” acrescenta com ousadia, indo para o tudo ou nada, 

“se io avessi saputo che questo libro fosse stato cattivo, credete voi, che io 

l’avessi portato al libraio pubblicamente? Se avessi saputo fosse stato cattivo 

subito l’avrei portato all’Inquisizione, o l’avrei abbruciato per non far male.”

Neste ponto, o interrogatório cessa. A transcrição entrecortada do notário 

mostra que o diálogo se desenvolveu num ritmo alucinante. Cabe agora 

reduzirmos a velocidade para analisá-lo no detalhe.

9. O conto do vigário

Na segunda parte do interrogatório, os vigários se concentraram em 

esclarecer quatro pontos: Elia tinha ou não tinha lido os Elogios? Onde o livro 

tinha sido estampado, em Livorno ou Amsterdam? Ele conhecia ou não 

conhecia os autores? Seu envolvimento com os Elogios era puramente incidental 

ou ele era contrabandista de livros heréticos?

Desde a primeira pergunta (“Se sappia leggere e scrivere e in che 

lingua”), Orta o encurralava na armadilha. Elia afirmou que lia e escrevia em 

português e espanhol, mas negou, respondendo à segunda pergunta do vigário 

(“Se sappia leggere e scrivere in lingua inglese, ebrea e fiamminga”), que 

dominasse outras línguas. Pela reação exaltada de Orta (“Questo è 

impossibile!”), era óbvio que tivera acesso a documentos (talvez as apólices 
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mencionadas no relatório de Petrini) que provavam o contrário. Isto é 

confirmado pela própria pergunta: presumir que Elia soubesse hebraico e 

holandês, vá lá, pois alegara ser judeu nascido em Amsterdam; mas de onde o 

vigário tirou o inglês? De fato, Elia mentiu. Ele não só dominava muito bem o 

hebraico, como veremos, mas provavelmente o latim, e também, é claro, o 

italiano, no qual esgrimia com o vigário sem a necessidade de intérprete. 

Apesar do flagrante, Elia insistiu na resposta (“io non so altra lingua 

perché in casa mia sempre si è parlato spagnolo e portoghese”), abrindo o 

flanco para que o vigário fizesse uma inferência óbvia: os Elogios estavam 

escritos em espanhol e português; o processado lia espanhol e português; logo, 

o processado leu os Elogios. E foi por ali que Orta avançou (“Se li sopraddetti 

libri venuti d’Amsterdam l’abbi mai letti, e che contenghino”). Não só isso. Na 

pergunta, o vigário dava por certo que o livro tinha sido estampado na cidade 

holandesa — só mais adiante ele perguntaria explicitamente pela proveniência 

dos Elogios. O detalhe, aparentemente trivial, consistia numa estratégia 

calculada para induzir Elia a confirmar a informação, permitindo, de quebra, 

aprofundar os questionamentos sobre o contrabando das cópias. 

Depois de jurar de pé juntos que jamais tinha lido o livro e se amparar 

nas cartas do primo Vaz (“io non l’ho mai letti, né so quello che contenghino, 

salvo quello che dicono le lettere”), Elia tentou emplacar um papo furado de 

que tinha importado as cópias legalmente (“e l’ho introdotti in Livorno avendo 

pagato la gabella nella Dogana conforme il solito”). O vigário não engoliu 

aquela história. Com razão, parecia-lhe absurdo que um livro como os Elogios 

passasse despercebido numa inspeção idônea. Tudo apontava para um caso de 

suborno ou fraude, típicos na Dogana de Livorno, impregnada de corrupção até 

as raízes.  Elia, porém, não forneceu mais que uma vaga descrição física do 79

agente que lhe dera a licença, se é que não se tratou de uma invenção tirada da 

sua cabeça ali, de improviso, no calor do momento.

 Corey Tazzara, “La gestione della dogana nel primo Seicento,” in La città delle nazioni, 230-233.79
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Então se dá o ponto de inflexão do interrogatório: num gesto drástico, o 

vigário traz uma cópia dos Elogios à sala de audiências, a coloca nas mãos de 

Elia, e o urge a responder, sem rodeios, se aquele era o livro que tinha 

contrabandeado, sim ou não. A tensão do interrogatório chegava ao ápice. 

Pressionado, Elia apelou às cartas do primo Vaz (“Per quanto contengono le 

lettere, io dico, che mi pare, che sia questo”), saindo-se em seguida com uma 

solução estapafúrdia, na qual tentava dizer que tinha lido somente o 

frontispício, mas não o livro em si (“non avendolo letto di dentro, ma di fuori”), 

para encerrar retornando às cartas (“et è per causa — conforme dicono le lettere 

— d’uno, o due, che sono stati abbruciati in Spagna del mio nome”).

Daqui em diante, Elia se aferra às cartas como a uma bóia salva-vidas. 

Perguntado sobre onde tinham sido estampados os Elogios, evoca as cartas 

(“Conforme dicono le lettere, mi pare in Amsterdam”); perguntado sobre os 

autores, evoca as cartas de novo (“Io non so l’autore, se non lo dicessero le 

lettere”). Quanto ao número de exemplares que tinha contrabandeado, Elia 

cometeu um deslize quase imperceptível (“me ne sono capitati da 16 o 18, e ne 

ho dati a ligare al libraio pur da 16 o 18 salvo il vero”). “Salvo engano”? Oras, 

numa das cartas Vaz tinha sido muito preciso (“David Athias entregará a 

vuestra merced los 18 libros”). Mas, como o livreiro Iacopo Pernazzini informou 

aos inquisidores, ele só recebeu 16 cópias (“mi portò due libri… e mi portò 

ancor delli medesimi libri da 14 che dovessi legarli”). A conta, portanto, não 

fechava.

É certo que Elia, irmão do mártire Abraham Nuñez Bernal, tenha pego 

um dos dezoito exemplares para si. Neste sentido, também é razoável supor 

que a última cópia tenha ficado com Daniel de Barrios, primo de Isaac de 

Almeida, o outro mártire homenageado nos Elogios. Lembremos que, segundo o 

livreiro Pernazzini, Elia deixara sua oficina prometendo trazer mais livros (“e 

dissemi, che quando avessi li detti libri finiti me ne avrebbe dato degl’altri”). 

Embora não tenha especificado a quantidade, nem o título, é provável que se 
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referisse a outras cópias dos Elogios. Os vigários não deixariam passar aquele 

pormenor e, como veremos em instantes, ordenariam uma averiguação em sua 

casa.

O último ato do diálogo é justamente no momento em que Orta, 

tentando depurar as informações sobre o fluxo de livros contrabandeados de 

Amsterdam para Livorno, e o grau de envolvimento de Elia naquele comércio 

(se fortuito, como alegara, ou parte de uma rede articulada), pergunta ao réu se 

ele tinha outros livros heréticos em casa. Elia negou veementemente (“Signore, 

no!”) e, com uma boa dose de sangue-frio, dirigiu ao vigário uma pergunta que 

invertia repentinamente os papéis do interrogatório (“Anzi padre, se io avessi 

saputo che questo libro fosse stato cattivo, credete voi, che io l’avessi portato al 

libraio pubblicamente?”). 

À primeira vista, o ponto parece legítimo. Mas analisando bem o quadro, 

Elia tinha razões de sobra para encomendar o serviço a um impressor católico. 

As autoridades inquisitoriais vigiavam de perto a oficina de Gabbai, na qual 

promoviam inspeções frequentes. Elia sabia que, caso lhe desse os exemplares, 

as chances de serem descobertos eram enormes. Se rumores sobre os Elogios 

porventura começassem a circular pela cidade, este seria o primeiro lugar onde 

as autoridades olhariam (de fato, o nome de Gabbai foi citado diversas vezes 

como suspeito ao longo do processo). Talvez o próprio Gabbai tenha se 

recusado a participar diretamente daquele esquema arriscado. Ele batalhara por 

anos para colocar de pé o seu negócio, e associar-se com os Elogios de modo tão 

explícito seria dar a faca e o queijo para que seus algozes decretassem o 

fechamento da tipografia. Agora, um artesão católico, ao contrário, devia ser 

menos fiscalizado. Ademais, o italiano Pernazzini ignorava as línguas nas quais 

os Elogios tinham sido escritos, e portanto executaria o trabalho sem fazer a 

menor ideia do que estava encadernando. 
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Como a pessoa que quer guardar algo precioso, Elia escondeu os livros 

no local mais óbvio, em plena vista, onde ninguém procuraria (ou ao menos 

assim ele acreditou).

10. Viagem ao fim da noite

Já passava da meia-noite quando o interrogatório se encerrou. Com todos 

aqueles malabarismos intelectuais, Elia vendeu a história de que o seu 

envolvimento com os Elogios era estritamente comercial, não pessoal. 

Contrariando decisões expressas do inquisidor, os dois vigários permitiram de 

comum acordo que Elia respondesse ao processo em liberdade, contanto que se 

comprometesse a vir perante o tribunal toda vez em que o convocassem. Como 

garantia, o vigário Orta estipulou uma fiança no valor de 500 scudi romani. O 

judeu David Fernandez foi chamado às pressas para assinar o termo de 

responsabilidade no qual se obrigava, em caso do não comparecimento de Elia 

no futuro, a quitar o montante.80

Feitos os votos de silêncio, o vigário ordenou uma perquirição na casa de 

Elia para se certificar de que ele falara a verdade sobre não possuir outros 

títulos heréticos.  Com o vaivém de membros da comunidade judaica no 81

tribunal, o interrogatório tinha durado cerca de uma hora: era tempo de sobra 

para que parentes de Elia maquiassem a casa, induzindo a entourage 

inquisitorial (composta pelo vigário Fugatini, o chanceler Guidi e mais duas 

testemunhas) a encontrar o que queriam que fosse encontrado. Livros e 

documentos comprometedores seriam devidamente escondidos com vizinhos e 

amigos, mas sem excessos, para não levantar suspeitas.

A visita do Santo Ofício ao bairro judeu durante a madrugada causou 

um clima de temor e agitação na comunidade. Alguns espreitavam através das 

cortinas, outros apagavam as velas e cerravam as portas. Sob o olhar angustiado 

 AAPi, Inquisizione, filza 16, ff. 772v e 763r (nessa ordem).80

 Ibid., ff. 763r-764r.81
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da esposa, Elia observou os oficiais revirarem a casa inteira (deixo ao leitor 

imaginar a brutalidade daquela devassa).

“E prima fu ricercata diligentemente la sala.” Ao entrar, a entourage 

inquisitorial logo deparou-se com uma pilha de livros apoiada sobre um baú. 

Enquanto o chanceler Guidi separava os volumes e anotava os títulos, o resto 

do grupo vasculhou todos os cantos do cômodo. “Nel scrigno furono visti tutti 

li cassettini,” onde encontraram apenas alguns manuscritos comerciais (“dei 

libri scritti a mano, che contenevano mercanzie, traffichi, e conti”). E 

prosseguiram em vão abrindo caixas, gavetas, móveis, arcas, bagagens, mas 

“non v’erano libri.” Por fim, “fu visitata la camera ove abita e dorme la 

famiglia.” “Et aperte e viste tutte le casse non vi si trovarono libri.”

Em síntese, a perquirição foi um fiasco. O vigário não descobriu nada 

comprometedor, nem mesmo entre a pilha de livros sobre o baú, que 

analisaremos em seguida. Por ora basta dizer que Elia teve três livros 

confiscados. Tratava-se de um gesto arbitrário da parte de Fugatini, pois 

nenhum deles continha material flagrantemente heterodoxo. O vigário saía 

daquela casa desapontado, mas não de mãos abanando.

Enquanto isso, o chanceler de Pisa bateu pela terceira vez à porta do 

tribunal. Já passava de uma da madrugada. Fiumalbo descreve os eventos em 

detalhes: “Entrato andai sopra e trovai solo il padre vicario generale di Pisa, il 

quale mi addimandò che andavo facendo. Io li dissi che il padre reverendissimo 

inquisitore mi aveva mandato apposta a Livorno affinché si facesse far prigione 

il detto ebreo. Egli mi rispose che appunto allora aveva esaminato l’ebreo, e che 

non si trovava causa di farlo imprigionare.”  Mais  precisamente, Fiumalbo 82

ouviu do vigário geral as seguintes palavras: “il padre inquisitore si è messo in 

testa che questo libro sia stampato in Livorno, il che è falsissimo, perché ho 

visto alcuni libri stampati in Amsterdam che hanno l’istesso frontespizio, sono 

della medesima stampa, e dell’istessa carta.” E acrescentou, em tom crítico, que 

 Ibid., f. 754r.82
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o inquisidor lhe podia ter poupado da viagem (“con soggiungermi che poteva 

farmi risparmiarmi il fatto viaggio”). Fugatini, que retornara ao tribunal 

durante tal diálogo, também era da opinião que já havia feito o suficiente em 

trazer Elia a interrogatório, liberando-o sob fiança e obrigando-o a se 

reapresentar perante o tribunal toda vez que o convocassem.

No manhã seguinte, 13 dezembro 1657, Fiumalbo retornou à sede do 

Santo Ofício de Livorno antes de partir em viagem. Fugatini então lhe deu 

“certe lettere con due libri” a serem entregues nas mãos do inquisidor. É 

provável que o material fosse destinado a corroborar a posição de ambos os 

vigários, dissuadindo o inquisidor de suas convicções. Mas não há qualquer 

especificação sobre quais eram os livros, nem qual era o conteúdo das cartas.

11. A fisionomia da biblioteca de Elia

Toda biblioteca, por princípio, obedece a uma lógica interna que lhe é 

própria, ditada pelos gostos pessoais, habilidades linguísticas, e temáticas de 

interesse do seu portador. A biblioteca de Elia não escapa a esta regra de ouro. 

Concentremo-nos primeiro em delinear a fisionomia da biblioteca do ponto de 

vista material e contextual.

Dos trinta títulos encontrados na casa de Elia, dezessete estavam escritos 

em hebraico, onze em espanhol, um em português, e um último em latim. Para 

azar do historiador, o chanceler da inquisição que transcreveu os frontispícios 

não dominava o alfabeto hebraico, razão pela qual amontoou as obras naquela 

língua em grandes blocos (o que dificulta, mas em alguns casos não 

impossibilita, a sua identificação). Deste total de trinta títulos, ao menos onze 

(possivelmente vinte e quatro) foram estampados em Amsterdam, quatro em 

Livorno, um na Península Ibérica, e outro em local indefinido.

Dos onze livros provenientes de Amsterdam que são identificáveis, cinco 

saíram da tipografia de Menasseh ben Israel, três da tipografia de Joris Trigg, 

dois da tipografia de Imanuel Benveniste, e um da tipografia de Gillis Ioost. 
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Aqui, a biblioteca de Elia já começa a dar mostras das suas conexões com os 

Elogios. Basta recordarmos que David de Castro Tartas o estampara utilizando 

clandestinamente a editora de Menasseh. E isto não é tudo. Do total de onze 

livros, quatro parecem ter sido edições que contaram com o patrocínio de 

Ephraim Bueno e ninguém menos que Jonas Abravanel, um dos principais 

autores e articuladores dos Elogios. Portanto, o perfil daquela biblioteca 

apresenta uma coerência não só do ponto de vista temático, como veremos, mas 

também das redes intelectuais e comerciais que o seu proprietário mantinha.

O mesmo vale para o caso dos quatro livros estampados em Livorno. 

Com toda a certeza, eles estavam em hebraico e provinham da tipografia de 

Gabbai, a única ativa na cidade àquela altura com o privilégio e o material 

adequados para imprimir tais textos. Isto indica que Elia talvez tivesse 

negócios, ou no mínimo um contato mais estreito, com aquele impressor. Mas a 

menção genérica a estes livros na lista torna a identificação dos títulos difícil, 

subsistindo até mesmo algumas divergências quanto a este ponto com relação 

ao interrogatório de Elia.

Para melhor claridade na exposição, podemos classificar os livros na 

biblioteca de Elia em quatro categorias: 1) bíblias; 2) livros de orações e 

preceitos judaicos; 3) livros de salmos ou com acento marcadamente devocional; 

4) outros livros indeterminados. Mais adiante, nos interessará analisar em 

detalhe sobretudo o terceiro grupo, cujos textos tocavam direta ou 

indiretamente tanto nas questões do martírio quanto nas da perseguição 

inquisitorial.

I. Bíblias:

1) “Bibbia latina del vecchio e nuovo testamento” (trata-se de uma 

edição não identificável);

2) Biblia en Lengua Española, Traduzida palabra por palabra de la verdad 

Hebrayca, por muy excelentes letrados. Con Privilegio del Illustrissimo 
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Señor Duque de Ferrara (luxuosa edição in-folio da Bíblia de Ferrara, 

estampada por Gillis Ioost em Amsterdam, 1656);83

3) Humas de Parasioth y Aftharoth, traduzido palabra por palabra de la verdad 

Hebraica en Español (trata-se do Pentateuco em espanhol com excertos 

dos livros dos Profetas, estampado por Imanuel Benveniste em 

Amsterdam, 1643);84

4) “Quattro libri in foglio stampati in Livorno” (a nota genérica indica 

que os livros estivessem em hebraico, pelo que seriam certamente 

estampados por Gabbai; no interrogatório, Elia afirmara que tinha 

comprado em Livorno alguns livros “in carattere ebraico intitolati li 

Salmi di David, la Bibbia ebraica, et alcuni libri delle nostre 

orazioni”);85

II. Livros de orações e preceitos judaicos:

5) Nomologia o Discursos Legales: Compuestos por el virtuoso Haham Rabi 

Imanuel Aboab de buena memoria (livro póstumo do rabino Imanuel 

 A edição é identificável através de uma carta do inquisidor de Pisa à Congregação Romana, 83

na qual envia uma cópia do frontispício e depois o exemplar do livro.
 Há edição estampada por Menasseh (Amsterdam, 1627). Contudo, a própria lista elaborada 84

pela inquisição afirma se tratar da edição de Benveniste.
 Desde 1649 há relatos de que Gabbai tinha um projeto de estampar a Bíblia hebraica 85

comentada. Contudo, segundo especialistas este projeto ainda estava em curso em 1657 e jamais 
se materializou. Ver: Zorattini, “La tipografia,” 508 e 513; Lucia Frattarelli Fischer, Vivere fuori dal 
ghetto: Ebrei a Pisa e Livorno (secoli XVI-XVIII) (Torino: Silvio Zamorani, 2008), 164. Tampouco há 
notícia de que Gabbai estampou os salmos em hebraico. Teria Elia se enganado quanto aos 
títulos, talvez aludindo por exemplo à Mishnah (1653-1656) ou à Haggadah e compilação de 
capítulos da bíblia Yalkut Shimoni (1650-1652 e 1656), ou ainda ao comentário dos seiscentos e 
treze preceitos Azharot (1655)? Elia sabia muito bem hebraico, e é difícil crer que ele tenha se 
confundido na hora de identificar uma Torah. Fica aberta a questão, e a possibilidade de que 
Gabbai tenha estampado mais livros do que os que temos notícia hoje.
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Aboab, de Veneza, quase certamente na edição estampada por 

Menasseh ben Israel em Amsterdam, 1629);86

6) Orden de los cinco Tahaniot del año, sin boltar una a otra parte, los quales 

son: El Tahanit de Tebet, el de Ester, el de dezisiete de Thamuz, el de Ab, y el 

do Guedaliah (patrocinado por Ephraim Bueno e Jonas Abravanel, 

estampado por Menasseh ben Israel em Amsterdam, 1630);87

7) Thesouro dos Dinim (composto por Menasseh e estampado por Eliau 

Aboab e Joseph ben Israel — filho mais velho do rabino — em 

Amsterdam, 1645- 1647);88

8) Thesoro de Preceptos adonde se encierran las joyas de los Syescientos y treze 

Preceptos, que encomendó el Señor a su Pueblo Israel (escrito por Isaac 

Athias e estampado por Samuel ben Israel Soeyro — filho mais novo 

de Menasseh — em Amsterdam, 1649);89

9) Machzor de las Oraciones del año, parte tercera: Contiene todas las 

Thephilot de las Pascuas, con un amostrador circular del Homer, una 

excelente Paraphrases en los rakin, y todos los 613 Preceptos por admirable 

disposicion (estampado por Samuel ben Israel Soeyro em Amsterdam, 

1650);90

 Para uma edição crítica com introdução ao texto, ver: Imanuel Aboab, Nomología o discursos 86

legales, ed. Moisés Orfali (Salamanca: Universidad de Salamanca, 2007). Orfali, contudo, não 
identifica o impressor anônimo nem menciona que existam na verdade duas edições, cujo texto 
é idêntico, mudando apenas ornamentos e números de paginação. Ao menos uma delas foi 
estampada por Menasseh ben Israel. O exemplar custodiado na Bibliotheca Regia Monacensis 
possui os mesmos ornamentos no frontispício, no final, e as letras maiúsculas estilizadas do 
Humas e Aftharoth (1627) estampados pelo rabino. Um destes ornamentos seria utilizado por 
Menasseh no frontispício do Orden de ros Asanah (1630), também presente na biblioteca de Elia. 
Uma cópia de outra versão do Nomologia encontra-se na Bibliotheca Angelica, F.ANT E. 9 27.

 Desconheço outra edição. A obra também foi financiada por Ephraim Bueno.87

 Estampado quando Menasseh não estava a frente da direção da tipografia.88

 Há uma edição estampada em Veneza, em 1627. Mas a de Elia era certamente a de 89

Amsterdam.
 A lista da inquisição diz apenas “Oraciones dell’anno parte tercera,” sem mencionar 90

“Machzor.” A omissão se dá porque, no frontispício, a palavra está escrita em hebraico (alfabeto 
que o chanceler Guidi ignorava).
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10) Orden de oraciones de mes arreo (trata-se quase certamente da edição 

financiada pela dupla Ephraim Bueno e Jonas Abravanel, estampada 

por Joris Trigg em Amsterdam, 1649);91

11) Orden de ros Asanah y Kipur, Traduzido en Español, y de nuevo 

emmendado, y añadido el Keter Malchut, y otras cosas (trata-se 

provavelmente da edição patrocinada por Ephraim Bueno e Jonas 

Abravanel, estampada por Joris Trigg em Amsterdam, 1652);92

III. Livros de salmos com teor devocional:

12) Los dos estados de la espiritual Jerusalén sobre los psalmos CXXV y 

CXXXVI (composto pelo agostiniano Juan Márquez e publicado pela 

primeira vez na Espanha, em 1603);93

13) Sendero de vidas: que contiene quatro tratados, de la cosas que el hombre 

deve hazer para servir a el Dio bendito, por vía de la contricion, y de los 

ayunos, y del temor (escrito pelo rabino Jonah ben Abraham Gerondi 

no século XIII e estampado por Imanuel Benveniste em Amsterdam, 

1640);94

 A primeira edição é de Abraham Usque (Ferrara, 1584), com uma reimpressão em Amsterdam 91

(1618) financiada pela Beth Jacob. Contudo, seguindo a coerência interna da biblioteca, é bem 
mais provável que Elia tivesse a edição de Trigg.

 A primeira edição é de Abraham Usque (Ferrara, 1553). Há outra edição estampada por 92

Menasseh (Amsterdam, 1630). Mais uma vez, dada a coerência interna da biblioteca de Elia, 
bem como a maior proximidade temporal entre a edição de Trigg (1649) e os eventos aqui 
narrados (1657), é menos provável que ele possuísse um exemplar na edição estampada por 
Menasseh (embora não se possa descartar esta possibilidade).

 Além da edição original estampada em Medina del Campo (1603), há uma reedição que saiu 93

em Barcelona (1603), além de outras duas edições, uma em Lisboa (1609) e outra em Salamanca 
(1610). Excetuada talvez a bíblia latina, este é o único volume na biblioteca de Elia que escapa 
do circuito de livros estampados em Amsterdam e Livorno. Não se pode descartar que ele o 
tenha adquirido já nos tempos de Brasil ou Alicante, mas é impossível estabelecer em qual 
edição. O manuscrito da obra, datado de 1602 e com o título ligeiramente diferente (Los dos 
estados de la espiritual Jerusalén triunfante y militante: sobre los salmos 125 y 136) encontra-se em: 
BNE, MSS/19.211.

 Desconheço outra edição.94
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14) Psalterio de David en Hebrayco dicho Thehylim, transladado con toda 

fidelidad verbo de verbo del Hebrayco: y repartido como se deue leer en cada 

dia del mes segun uso de los Antiguos (trata-se quase certamente da 

edição patrocinada por Ephraim Bueno e Jonas Abravanel, 

estampada por Joris Trigg em Amsterdam, 1650);95

IV. Outros:

15) “Tredeci libri hebraici diversi” (diante desta referência genérica, só 

podemos especular: seguindo a coesão da biblioteca, é bastante 

provável que a maioria destas obras viesse de Amsterdam, talvez da 

tipografia de Menasseh ben Israel; recordemos que, durante o 

interrogatório, uma das razões pelas quais o vigário Orta se recusara 

a prender Elia, contrariando as ordens do inquisidor de Pisa, era 

porque tinha visto em Livorno “alcuni libri stampati in Amsterdam 

che hanno l’istesso frontespizio [do Elogios];” ora, os únicos livros 

com aquele mesmo frontispício até então tinham sido estampados 

por Menasseh: מעיני הישועה ,[1644] מזמור לתודה e האמונות והדעות 

[1647], e חיים נשמת   [1651] — dois dos quais, vale lembrar, com o 

auxílio de David de Castro Tartas; como Orta não participou da 

perquirição na casa do investigado, onde aliás nenhum livro hebraico 

foi confiscado, é plausível supor que o vigário os tenha visto em 

alguma livraria da cidade, e que Elia, figura central na importação de 

livros vindos de Amsterdam, também tivesse ao menos um — ou 

quiçá os quatro — livros em sua biblioteca).

A ausência de exemplares duplicados sugere que os livros eram de uso 

estritamente pessoal. Nos poucos casos em que a lista elaborada pela inquisição 

 A primeira edição é de Abraham Usque (Ferrara, 1554). Há uma reimpressão feita por 95

Abraham Sury (Amsterdam, 1628). É possível que o exemplar na biblioteca de Elia fosse aquele 
estampado por Giovanni Vincenzo Bonfigli (Livorno, 1655). Contudo, nenhuma cópia desta 
edição parece ter sobrevivido, e a sua existência é posta em dúvida por alguns historiadores. 
Ver: Toaff, La nazione ebrea, 360.
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refere-se a um determinado número de tomos (apenas três ocasiões no total), 

parece-me mais provável que fossem diversos volumes de uma mesma obra — 

que Elia encadernou com a divisão que lhe apetecia — do que propriamente 

cópias repetidas.  Recordemo-lo, no período moderno os livros geralmente 96

eram vendidos em folhas soltas, para só depois serem encadernados pelo 

comprador.  Não espantaria, portanto, que Elia tivesse separado algumas obras 97

em tomos.  Isto facilitava não só o manuseio e transporte do livro, bem como a 98

sua eventual venda ou contrabando.

Após a inspeção na casa de Elia naquela fatídica noite de 12 de dezembro 

de 1657, foram-lhe confiscados três livros, marcados na lista elaborada pela 

inquisição com uma cruz: a bíblia em latim, Los dos estados de la espiritual 

Jerusalén, e o Thesouro dos Dinim.  Os dois primeiros eram os únicos livros por 99

assim dizer “católicos” da biblioteca, e claramente serviriam para uso do 

tribunal; já a apreensão do terceiro livro é mais intrigante. Escrito em português 

(uma língua que nenhum dos oficiais da inquisição de Livorno dominava), o 

Thesouro dos Dinim era um compêndio didático e minucioso dos preceitos e 

costumes judaicos. Ou o vigário decidira reter o livro para tentar se inteirar das 

práticas de judaizantes, ou porque notara uma certa semelhança com o 

frontispício do Elogios (talvez ambos). Em todo caso, provavelmente dois destes 

três livros foram os que Fugatini deu ao chanceler Fiumalbo, na manhã seguinte 

ao interrogatório, para serem entregues ao inquisidor de Pisa.

Agora, tão ou mais importante quanto “o que” Elia lia, é esclarecer o 

“como” lia.

 Sobre a sugestão de que pudessem se tratar de cópias repetidas, ver: Fischer, Vivere fuori dal 96

ghetto, 169.
 Andrew Pettegree e Arthur der Weduwen, The Bookshop of the World: Making and Trading Books 97

in the Dutch Golden Age (New Haven: Yale University Press, 2019), 19
 Os livros indicados na lista da inquisição com mais de um volume são: Orden de los cinco 98

Tahaniot (três tomos); Orden de oraciones de mes arreo (dois tomos); Orden de ros Asanah y Kipur 
(quatro tomos).

 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 764r.99
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12. Chaves de leitura

O melhor ângulo de entrada na biblioteca de Elia talvez seja o Psalterio de 

David. Como vimos, os salmos constituíam um dos alicerces da literatura 

sefardita no período moderno. Diversos poetas os liam em chave martirológica 

ou anti-inquisitorial, atualizando-lhes o sentido. Os próprios autores dos Elogios 

tinham decidido abrir o livro com o salmo 74, numa provocação explícita à 

inquisição, que o escolhera por lema. Nas últimas linhas do sermão pregado em 

homenagem aos dois mártires perante toda a comunidade judaica de 

Amsterdam, e incluído nas primeiras páginas dos Elogios, o rabino Isaac Aboab 

evocava, em tom de revanche, o salmo 79: “Venganza de sangre de tus siervos el 

derramado. Venga delante ti gemido, de encarcelado: como grandeza de tu 

brazo: suelta merecedores de muerte.”100

Outro texto influente era o salmo 137, sobre o cativeiro dos judeus na 

Babilônia. Depois de ouvirem os pedidos para que cantassem canções de Sião, o 

salmista redarguia, num misto de tristeza e revolta: “Como cantaremos a 

cantico de Adonay: sobre terra extraña?” E num tom de vingança, mais adiante: 

“Miembra Adonay a hijos de Edom día de Yerusalaim los disientes descubrid 

descubrid: hasta el cimiento en ella. Compañía de Babilonia la breada: 

bienaventurado el que pagaré a ti: tu galardón que galardonaste a nós. 

Bienaventurado el que travaré y desmenuzaré a tus chiquitos a la peña.”  Foi 101

glosando este salmo que Jonas Abravanel escreveu uma poesia, ao final da 

edição do Psalterio de David, que patrocinara para Joris Trigg:

Tus hijos que peregrinos,

Viven en duras cadenas,

Con tantos males y penas,

De la patria dosterrados,

 Isaac Aboab et al., Elogios… a la felice memoria de Abraham Nuñez Bernal, 11 (o rabino cita 100

apenas a primeira linha). A versão espanhola aqui citada encontra-se no Psalterio de David 
(Amsterdam: Joris Trigg, 1650), 184.

 Ibid., 318-319.101
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Como los cantos sagrados,

Cantaran en los agenas?

Abravanel atualizava o salmo para o contexto do exílio vivido pela 

diáspora sefardita, nostálgica não só de Jerusalém, como também da Península 

Ibérica. E seguia:

Sobre rios de Babel,

Las harpas dexan colgadas,

Que las canciones sagradas,

Pide el Barbaro cruel;

“Barbaro cruel.” Esta expressão, recordemos, seria exatamente como um 

dos autores do Elogios se referiria aos inquisidores. Na estrofe acima, Abravanel 

jogava novamente com a adaptação de contexto do salmo, preparando a 

transição para insultar a inquisição:

Entre Edom, y entre Ismael,

Que se reputan por santos,

Ya no nos piden tus cantos,

Mas almas piden por pechas,

Donde el canto, son endechas,

La armonica voz, son llantos.

(…)

Y aun que Libre de afliciones,

Y de la prision estrecha,

Tan sola para mi hecha,

Jamas te pondre en olvido.

A glosa de Abravanel, portanto, antecipava em alguns anos os temas e 

expressões que emergiriam nos Elogios (no qual ele próprio chamaria os 

inquisidores de “los inhumanos sucessores del protervo Edom”).
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Cripto-judeus na Península Ibérica, em sua em sua maioria de origem 

cristã-nova e por isso sujeitos a denúncias constantes perante a inquisição, se 

valiam destes deslocamentos históricos para identificar a sua própria condição, 

por exemplo, nos versos do salmo 31: “Apiádame Adonay porque angustia a mi 

encarcomeçiose en saña mi ojo, mi alma, y mi vientre. (…) De todos mis 

angustiadores fue repudio, y a mis vecinos mucho, y pavor a mis conscientes, 

mis veyentes en la calle: se esmonieron de mi. Fue olvidado como muerto de 

corazón: fue como vaso perdido. Porque oí infamia de muchos miedo derredor, 

en su consultar a una contra mi para tomar mi alma pensaron. (…) En tu mano 

mis horas: escápame de mano de mis enemigos y de mis perseguientes. 

Alumbra tus fazes sobre tu siervo: sálvame por tu merced.”102

Este salmo, em particular, parece ecoar fortemente no Sendero de vidas, 

uma obra de caráter devocional e moralizante com instruções sobre “como el 

hombre se deve governar” ou orações “para quien está en angustia.” Não 

obstante ter sido escrito por um rabino no medievo, o Sendero continha 

passagens que, interpretadas à luz da perseguição inquisitorial, adquiriam um 

novo significado. A Elia, como a tantos outros judeus e cripto-judeus na 

diáspora, calavam fundo capítulos como a “Rogativa elegante ofrecida a Loor 

del señor,” no qual podiam ler: 

no se apoquen delante ti [Adonay] nuestras fatigas y destrucciones de muerte, y 

espada, y destierros, y aguas de soberbia, y ponzoñas que passo por tu pueblo desde 

el día que descendieron desterrados de tu gracia de la tierra Santa esparzidos por 

todas las partes, abominados de todas las gentes (…) y escapãos de manos de 

enemigos consume angustiador y atorcedor, mortandad, y espada, encuentros malos 

y sentencias malas en nuestras casas y de todo Israel.  103

 Ibid., 60-62. Este é, por exemplo, o caso de David Abenatar Melo (Fernao Álvares Melo), que 102

glosou este salmo na edição que fez dos Los CL Psalmos de David en Lengua Española, en varias 
rimas (Frankfurt: s.i., 1626). Ver: Harm den Boer, La literatura sefardí de Amsterdam (Alcalá de 
Henares: Universidad de Alcalá, 1995), 273-275.

 Sendero de vidas (Amsterdam: Imanuel Benveniste, 1640), 200 e 202.103
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Trechos do capítulo “Oración para el que le murió su padre o su madre, o 

su hermano o pariente,” tinham certamente um apelo ainda maior para Elia, 

cujo irmão e o sobrinho foram queimados vivos pela inquisição nas terras de 

idolatria:

sus padres anduvieron sin fuerza delante el perseguidor, atormentados con crueldad 

y rigor del enemigo por hacerlos olvidar de tu nombre, y muchos murieron en el 

tormento de ellos ardidos y matados, de ellos ahogados por sus manos, de ellos 

quebrantados de animo forzados del angustiador pasaron tu Ley, y sirvieron Dioses 

de estrañedad no de su corazón, ni de su voluntad antes todos los días pidiendo 

muerte de tu mano que no podían sufrir la del enemigo, y murieron amargos, viendo 

su perdición de sus hijos.104

Um terceiro livro da sua biblioteca que Elia consultava com os salmos ao 

lado era o Nomologia o Discursos Legales, uma tenaz defesa da lei oral judaica (ou 

“lei mental,” nas palavras do autor), então sob intenso bombardeio dos 

convertidos ao judaísmo vindos da Península Ibérica que, rechaçando qualquer 

outra fonte de autoridade, insistiam em praticá-lo baseando-se exclusivamente 

no texto bíblico. Ainda assim, o Nomologia dava ensejo a uma chave de leitura 

anti-inquisitorial e martirizante (algo que escapou aos especialistas). Dentre os 

sete fundamentos que justificam a necessidade da “lei mental,” segundo 

Imanuel Aboab, estava precisamente “cuando, y por cuales ocasiones devemos 

dejarnos matar por el culto, y santificación del nombre del Señor” (tema ao qual 

dedicaria um capítulo inteiro do livro).105

 Ibid., 232-233. A prova cabal de que estes dois capítulos eram amplamente utilizados por 104

judeus e parentes de vítimas da inquisição está em que, numa edição posterior do Sendero de 
Vidas (Amsterdam, 1727), eles são fundidos em um novo capítulo intitulado “Oración para el 
que le murió su padre o su madre, o su hermano o pariente, entre gentios puede pedir al senhor 
con esta oración y rogativa” (capítulo 9, 223-234).

 Imanuel Aboab, Nomologia o discursos legales (Amsterdam: Menasseh ben Israel, 1629), 18. O 105

capítulo inteiramente dedicado ao martírio (Parte I, fundamento IV, capítulo 14) é intitulado 
“Uno de los fundamentos mas esenciales de nuestra sancta Ley es el saber en que ocasiones 
devemos morir, o dejarnos matar, y atormentar por la santificación del nombre divino, y 
custodia de la Ley santa; y quando seria pecado no transgredirla, y vivir” (66-70). Todas as 
citações a seguir provêm destas páginas.
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De acordo com o rabino veneziano, o martírio representava “el mayor 

grado de perfección que en esta vida se puede alcançar.” Um dos casos 

extremos nos quais não se admitiam exceções (ao lado da fornicação, idolatria e 

homicídio, expressamente proibidos no Levítico) era o que chamava de 

“universal violencia,” ou seja, “se levantasse un rey, o señor tirano (…) que 

quisiese con violencia obligar a todos los judíos de su reino a profanar la Ley 

santa.”  Em tais ocasiões, prosseguia, “tiene toda persona de Israel obligación 106

de dejarse matar por santificación del nombre del Señor y no profanará 

precepto algún (aunque mínimo) de la Ley, ni hará diferencia de serle hecha la 

fuerza, publica, o privadamente.” Aqui, Aboab deixava cair dois versos, um do 

salmo 44 e outro do salmo 55. Como bom leitor, Elia então retornava ao Psalterio 

de David para consultar as passagens completas. Eis alguns trechos com os quais 

se depararia:

Por voz de enemigo por aprieto de malo: porque acuestan sobre mi tortura, y en 

furor me amenazan. Mi corazón se adoloria entre mi: y miedos de muerte cayeron 

sobre mi. Temor y temblor vino en mi: y cubrióme terro. (…) Deshaz Adonay, parte 

su lengua: porque vide robo, y baraja en la ciudad. Día y noche la rodean entre sus 

muros: y quebranto y lazerio entre ella. Torturas entre ella: y no se quita de su plaza 

engaño, y arte. Porque no enemigo mi repudio, y soportaré. ni mi aborrecedor contra 

mi engrandeció: encubrir-mee del. Y tú varón como mi comparación: mi señor 

conocido. Porque a una adulzábamos secreto: en casa del Dios andábamos en 

compañía. Condene muerte sobre ellos, desciendan a fosa vivos. porque maldades en 

su congregación entre ellos. Y al Dios clamarei Adonay me salvará. (…) Y tu Dios los 

harás descender a pozo de fosa, varones de sangre y arte no amediarán sus días: y yo 

confiaré en ti.  [Salmo 55]107

 Outro caso era se um gentil, com a finalidade tão-somente de humilhar o judeu, lhe obrigasse 106

a desrespeitar os preceitos. Estando este perante outros dez correligionários (o quórum do 
miniam) “es obligado a santificar el nombre del Señor, y morir;” e, não o estando, poderia 
escolher entre “passar la encomendança, y vivir; o si quisiere puede santificar el nombre del 
Señor, y morir.” Nestes e em outros pontos do capítulo Aboab seguia quase palavra por palavra 
o Talmud, mas nem sempre explicitando suas fontes. Cfr. Jeremy Cohen, Sanctifying the Name of 
God: Jewish Martyrs and Jewish Memories of the First Crusade (Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2004), 19-22.

 Psalterio de David, 118-121.107
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Hazesnos tornar atras de angustiador, y nuestros odiantes rehollan (nuestro aver 

para ellos). Dasnos como ovejas de comida: y en las gentes nos esparziste. (…) 

Ponesnos repudio a nuestros vecinos: escarnio y desonra a nuestros derredores. (…) 

Todo el día mi vergüenza es contra mi (…) De voz de repudiador y denostador: por 

enemigo y vengador. Todo esto nos vino y no te olvidamos: y no falsamos en tu 

firmamento. No se torna atras nuestro corazón: ni declinó nuestro passo de tus 

caminos. Porque nos manjaste en lugar de culebros: y cubriste sobre nos con tiniebla. 

Si olvidamos nombre de nuestro Dios y expandimos nuestras palmas a Dios extraño. 

Decierto Dios especulará esto? Porque él sabe ocultas de corazón. Porque sobre ti 

somos matados todos el día: somos contados como ovejas del degolleo. Despiértate, 

por qué duermes Adonay? Despierta no te alvengues para siempre. Por qué tus fazes 

encubres: olvidas nuestra aflicción, y nuestro aprieto. Porque es oprimida a polvo 

nuestra alma, pegose a tierra nuestro vientre. Levántate (por) ayuda a nós: y 

rendimenos por tu merced.  [Salmo 44]108

Óbvio, nenhum mártire decidia arder na fogueira simplesmente 

ponderando sobre o esquema racionalista de Aboab. Muitos cripto-judeus que 

viviam sob a opressão da inquisição, embora se identificassem com as 

circunstâncias da “universal violencia,” nem por isso se deixavam matar. Isto 

não quer dizer que o impacto das palavras do rabino fosse nulo. Os poetas dos 

Elogios, como tantos outros intelectuais da diáspora sefardita, sem dúvida 

beberam nesta fonte.  É o caso, por exemplo, de Menasseh ben Israel no 109

Thesouro dos Dinim, outro livro que Elia devia consultar constantemente.

Nele, o rabino de Amsterdam devotou um capítulo inteiro a “Quais são 

os pecados pelos quais se deve o Israelita deixar matar por não transgredi-los,” 

no qual repetia quase ipsis litteris o Nomologia.  Todavia, Menasseh endereçava 110

palavras mais diretas (e duras) aos cripto-judeus: “Em todas as ocasiões, donde 

 Ibid., 94-97.108

 Moisés Orfali, “Introducción,” in Aboab, Nomología, 59-67.109

 Menasseh ben Israel, Thesouro dos Dinim, parte 2, Em que se comprende a forma da observançia de 110

todos os preceitos Morays da divina Ley, a que todo o Israelita he obrigado (Amsterdam: Eliahu Aboab, 
ca. 1645-1646), 165-168 [cap. 21].
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o Israelita tem obrigação de deixar-se matar, por não transgredir algum preceito 

da divina Lei (…) se chama, forçado (…) Mas isto se entende, quando ele não 

pode fugir: mas sendo que o podia, e por sua vontade se deixou estar debaixo 

da tirania de algum rei que o forçava, o tal se chama voluntário idolatra, e é 

privado da glória do outro mundo, e será condenado ao ínfimo lugar do 

inferno.” E concluía fazendo, em certos casos, uma concessão: “se pode 

disfarçar de vestidos, para que o não conheçam. Como também pode falar 

ambiguamente algumas palavras que admitam dois sentidos, a saber, que é, e 

não é judeu.”

Até aqui, uma biblioteca de teor anti-inquisitorial e martirizante 

dominada por obras com perfil estritamente judaico. Mas, na lista, havia dois 

livros que a princípio destoavam das demais: a bíblia em latim e Los dos estados 

de la espiritual Jerusalén, do agostiniano Juan Márquez. 

A total ausência de informações quanto ao primeiro torna impossível 

identificar uma edição específica. Em todo caso, não deixa de ser significativo 

que Elia possuísse um exemplar do velho e do novo testamento naquela língua 

(algo raro na diáspora sefardita). Como vimos, a concepção de martírio dos 

autores do Elogios possuía vernizes cristológicos, e o próprio mártire Isaac de 

Almeida tinha decidido enfrentar a fogueira após travar contato, nos cárceres 

inquisitoriais, com obras acerca da imitação de Cristo e da vida dos santos.  111

Não admira portanto que textos católicos despertassem um certo interesse em 

Elia, que os lia em chave judaica, subvertendo-lhes o sentido. E é exatamente 

este método de leitura que explica a presença do Los dos estados de la espiritual 

Jerusalén.

Salvo melhor juízo, esta obra até agora passou despercebida no radar dos 

estudiosos que examinam os textos de devoção católica dos quais judeus e 

 Ver capítulos 2 e 3. Conversando com o cônego Manoel dos Reis em Livorno, em 1658, 111

Rosales disse que os cristãos também se salvariam e que “sempre tivera grande conceito da 
pessoa de Cristo” (ANTT, Inquisição de Lisboa, livro 234, f. 356v).
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cripto-judeus se serviam para fabricar um “contra-discurso.”  E ainda assim 112

Los dos estados circulou amplamente, sobretudo no mundo ibérico. A presença 

deste livro na biblioteca de Elia demonstra, mais uma vez, como os salmos 

representavam uma espécie de mapa através do qual ele navegava entre as suas 

estantes. Isto porque Los dos estados de la espiritual Jerusalén consistia num denso 

comentário aos salmos 126 e 137 (este último, como vimos, glosado também por 

Jonas Abravanel).113

Agostiniano de formação, Márquez concebeu um verdadeiro guia 

espiritual que instruía os seus leitores nos caminhos da vida interior, 

preparando-os para alcançarem a Jerusalém celestial.  Mal comparando, Los 114

dos estados configurava quase um equivalente cristão do que o Sendero de vidas 

representava para os judeus, ressaltando o interesse de Elia por este tipo de 

literatura moralizante. Como era de se esperar, Márquez reduzia o judaísmo a 

uma condição meramente subalterna do cristianismo (“los cinco libros de 

Moisés no están predicando otra cosa sino a Jesús Cristo nuestro Señor, y sus 

grandezas”).  Os salmos, a despeito de tratarem da história do povo judaico, 115

correspondiam ao que o autor definia o estado “triunfante” e “militante” da 

igreja. Mas nem por isso o livro partilhava o anti-judaísmo difuso em outros 

textos espanhóis daquele período. Antes, exortava os cristãos a conduzirem 

suas vidas virtuosamente tomando as ações dos judeus como exemplo.

 As únicas exceções são Yosef Kaplan, “Spanish Readings of Amsterdam’s Seventeenth-112

Century Sephardim,” in Jewish Books and their Readers: Aspects of the Intellectual Life of Christians 
and Jews in Early Modern Europe, eds. Scott Mandelbrote e Joanna Weinberg (Leiden: Brill, 2016), 
339; Den Boer, La literatura sefardí, 115-182. Mas tanto Kaplan quanto Den Boer se limitam a 
mencionar o nome de Márquez, sem explorar o texto do agostiniano ou sequer dar o título da 
obra específica a qual se referiam.

 No título da obra os salmos aparecem como 125 e 136, que correspondem na numeração 113

hebraica aos salmos 126 e 137. Mantive esta última para facilitar a descrição e associação com os 
livros judaicos.

 Manuela Águeda García Garrido, Fray Juan Márquez (1564-1621): Un maestro de la reforma 114

católica (Huelva: Universidad de Huelva, 2021).
 Juan Márquez, Los dos estados de la espiritual hierusalem, sobre los psalmos 125 y 136 (Lisboa: 115

Jorge Rodrigues, 1609), f. 10r. Todas as citações subsequentes da obra referem-se a esta edição.
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Ironicamente, Márquez abria Los dos estados de la espiritual Jerusalén 

falando de Nicodemo, uma figura que, após a Reforma Protestante, estaria 

intimamente associada à dissimulação religiosa.  Gostasse ou não, o livro de 116

fato dava margem a interpretações oblíquas. Folheando suas páginas, cripto-

judeus da Península Ibérica (aos quais o acesso a obras hebraicas era limitado) 

poderiam garimpar diversas informações sobre a história e os ritos judaicos. 

Quase como no restauro de um afresco, eles iam removendo do texto as 

camadas de reboco cristão, conferindo-lhe um significado judaico.

No caso de Elia em particular, no capítulo “Que la Iglesia de Jesús 

Christo nuestro Dios, afligida se mejora, y no solo no la disminuyen, pero la 

aumentan las persecuciones de los tiranos,” ele esbarraria, por exemplo, com 

passagens como esta: “No hay pensar que ha de poder el tirano extinguir la 

religión, por mas mártires que descabece: que como dijeron Tertuliano y San 

Leon Papa la sangre del mártir no se derrama, aunque lo parece, antes se 

siembra, porque cada gota que cae en la tierra le acude a Dios a ciento por uno. 

Fundendo sanguinem, et patiendo contumelias, (dize san Hieronimo) Christi fundata 

est ecclesia, persecutiocibus crevit, martyriis coronata est. Por un soldado que le 

matan a Dios se levantan muchos con su exemplo. (…) No hay armas para 

vencer a un tirano como la alegria del semblante, que le muestra el mártir en el 

tormento.”  Uma vez depurados do conteúdo católico, tais palavras adquiriam 117

profundo sentido para um judeu.

Elia movia-se portanto indo e voltando de um livro para o outro, em 

leituras interligadas: do Psalterio de David para o Elogios e o Sendero de vidas, 

destes para o Nomologia e o Thesouro dos Dinim retornando para o Psalterio de 

David, e de lá avançando para o novo testamento e Los dos estados de la espiritual 

Jerusalén, terminando nos salmos novamente. Como disse Carlo Ginzburg, “La 

 Sobre a polêmica lançada por Calvino e os desdobramentos do termo “nicodemismo” na 116

historiografia italiana, ver: Delio Cantimori, Eretici italiani del Cinquecento (Torino: Einaudi, 
2009), 81 e 140-145; Carlo Ginzburg, Il nicodemismo: Simulazione e dissimulazione religiosa 
nell’Europa del ‘500 (Torino: Einaudi, 1970).

 Márquez, Los dos estados, ff. 256v-257r.117
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lettura si configura sempre come una serie di scatole cinesi. Chi ha imparato a 

leggere non legge mai un libro solo; attraverso un libro ne legge 

contemporaneamente molti altri, riecheggiati o riferiti, direttamente o 

indirettamente, nelle pagine che ha di fronte. Non solo: mentre legge un libro ne 

ricorda contemporaneamente, in maniera consapevole o inconsapevole, molti 

altri.”118

Elia devorava obras anti-inquisitoriais e martirológicas. Mas, ao contrário 

do irmão e do sobrinho, ele mesmo não tinha qualquer inclinação para o 

martírio.

13. Ebreo fuggito

Pouco mais de duas semanas após o interrogatório, o inquisidor de Pisa, 

desconfiado daquela história mal contada, resolveu encarregar-se pessoalmente 

do assunto. Baroni estava claramente insatisfeito com o modo pelo qual seus 

subordinados tinham conduzido o caso. Contrariando suas ordens expressas, 

tinham deixado o investigado responder ao processo em liberdade.

Em 30 dezembro, o inquisidor convocou Elia para uma nova arguição na 

sede do tribunal em Livorno. Quem se apresentou, contudo, foi o seu amigo e 

fiador, David Fernandez, que embaraçado “exposuit non potuere invenire 

Eliam.” Baroni sabia muito bem o que aquilo significava. Imediatamente ele 

despachou uma diligência para encontrar o fugitivo e trazê-lo em sua presença 

(“factum preceptum de ad hibenda [?] diligentia pro inveniendo decto Elia, et 

prezentando”).  Mas os esforços foram em vão. Elia parecia ter evaporado da 119

cidade.

As suspeitas do inquisidor enfim se confirmavam, escancarando de vez a 

incompetência dos vigários que tinham deixado Elia sair do Santo Ofício pela 

porta da frente. A lambança era descomunal. No dia 6 de janeiro 1658, Baroni 

 Carlo Ginzburg, I benandanti: stregoneria e culti agrari tra ‘500 e ‘600 (Milano: Adelphi, 2020), 118

294.
 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 773r (notas do chanceler Guidi, 30 novembro 1657).119
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escrevia à Congregação Romana numa saia justa, informando-lhes sobre o 

desaparecimento de Elia (“relatis informationibus missis”). O inquisidor então 

pedida conselhos sobre como proceder. A Congregação se reuniu em 24 de 

janeiro para debater a matéria.  Dois dias depois, o cardeal Francesco 120

Barberini respondia ao inquisidor de Pisa informando-lhe a decisão do 

colegiado e pedindo que os mantivesse atualizados sobre o andamento do caso: 

“Mentre Elia Nuñez Bernal non si presenti [V. Pri?] astringa David Fernandez 

che li fece la sicurtà di scudi 500 al pagamento (…) e di ciò che alla giornata 

occorrerà in questo affare dia avviso alla Sacra Congregazione.”  As 121

esperanças do cardeal eram um tanto ingênuas. Elia não tinha a menor intenção 

de pôr os pés no Santo Ofício novamente.

No dia 6 de fevereiro, o inquisidor de Pisa tornava a escrever à 

Congregação Romana informando que uma busca e apreensão na casa do 

acusado resultou no confisco de uma Bíblia de Ferrara (mas, de Elia, não havia 

qualquer sinal). Pela cópia do frontispício que Baroni enviou ao colegiado dali a 

alguns dias, sabemos que se tratava da edição in-folio estampada por Gillis 

Ioost em Amsterdam (1656). O exemplar, remetido a Roma em seguida, é 

atualmente custodiado na Biblioteca Apostólica Vaticana.122

Ao longo do mês, as autoridades inquisitoriais tentaram insistentemente 

localizar Elia. Por bem duas vezes eles ordenaram que David Fernandez, seu 

 ACDF, Acta Congregationis, Decreta Feriae IV, n. 116 (1658), f. 21r (reunião da Congregação 120

Romana, 24 janeiro 1658). Sabemos da carta do inquisidor de Pisa através das atas do encontro.
 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 773r (carta do cardeal Francesco Barberini ao inquisidor de Pisa, 121

26 janeiro 1658).
 ACDF, Tit. Libr. 13 (1640-1658), f. 588r (carta do inquisidor Girolamo Baroni da Lugo à 122

Congregação Romana, 18 fevereiro 1658): “Il frontespizio delle Bibbie in lingua spagnola levato 
in Livorno all’ebreo conforme scrissi sotto il 6 del passato e il notato nell’ingiunto foglio, e con 
buona occasione manderò le medesime bibbie all’eminentissime reverendissime.” A cópia 
manuscrita do frontispício aparece em seguida (f. 589r). Uma nota à margem (f. 591v) indica que 
a Congregação recebeu o exemplar em 5 de março 1658, hoje depositado em: BAV, Raccolta 
Generale Bibbia, II 305. O próprio catálogo indica que a cópia é “proveniente dalla raccolta del 
Sant’Uffizio.” Na mesma ficha indica-se outro exemplar, mas não é claro se este também vinha 
da Congregação: BAV, Raccolta Generale Bibbia, I 47.
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fiador, o apresentasse ao tribunal em Livorno.  Como disto não resultou efeito 123

algum, em 25 de fevereiro o vigário convocou o próprio Fernandez para quitar 

a fiança de 500 scudi romani.  No dia seguinte, Fernandez aparecia perante o 124

tribunal acompanhado do judeu Abraham Israel Amnon (que, vale dizer, tinha 

sido massaro da comunidade duas vezes e financiado em 1653-1656 a publicação 

da Mishnah na tipografia de Gabbai).  Como pagamento ele trazia apenas 112 125

scudi, cerca de vinte livros, e mais alguns objetos, pedindo tempo para arranjar 

o resto do dinheiro. O imbróglio se arrastou até fins de junho de 1658, quando 

Fernandez, encurralado, finalmente quitou a fiança e se livrou daquela 

enrascada.  126

Ironias da história, o montante terminaria sendo usado na construção de 

um cárcere.  As autoridades inquisitoriais tentavam criar espaço para prender 127

mais pessoas. Elia, porém, não seria uma delas. Seu processo se concluía com 

uma nota lacônica: “ebreo fuggito.”128

 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 773v (notas do chanceler Guidi, 22 fevereiro 1658).123

 Ibid. (nota do chanceler Guidi, 25 fevereiro 1658).124

 Ibid., f. 984r (apresentação de David Fernandez perante o vigário de Livorno, 26 fevereiro 125

1658). Para Israel Amnon, ver: Toaff, La nazione ebrea, 359 e 456; Heller, Studies in the Making, 
171-172.

 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 984v (termo do vigário Fugatini atestando ter recebido parte do 126

montante, 2 abril 1658); ACDF, Acta Congregationis, Decreta Feriae IV, n. 116 (1658), ff. 53v, 103v e 
117v (reuniões da Congregação Romana, 20 março e maio-junho de 1658).

 Ibid., f. 130v (reunião da Congregação Romana, 10 julho 1658). As atas mencionam o 127

recebimento de duas cartas do inquisidor de Pisa, datadas 24 e 28 de junho, nas quais tratava do 
assunto.

 AAPi, Inquisizione, filza 16, f. 987v.128
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Epílogo



1. O eterno retorno

Córdoba, 23 de março de 1662. Os inquisidores locais escreviam uma 

carta à Suprema de Madrid informando-a dos procedimentos contra Ana 

Rodrigues, presa nos cárceres secretos do tribunal acusada de judaizar.  O 1

conteúdo dos interrogatórios com aquela portuguesa tinha chocado os mais 

experientes ministros do Santo Ofício de Córdoba. Diante dos fatos, diziam os 

inquisidores, “nos parecieron convenientes dos cosas.” Uma era “el ir mui 

despacio con esta rea, por recelar que alguna melancolia mui profunda y 

debilidad de cabeza la tenía el sentido algo perturbado pues no siendo así, no 

parecia creíble que testificase en materia tan grave contra sus hijas y marido 

yernos y personas de confianza.” A outra, “que todas estas detenciones se 

ejecutasen.”

Dentre os judaizantes denunciados por Ana Rodrigues estava Jorge 

Mendez de Castro, o rabino de Écija.  Agora com setenta e três anos de idade, 2

Jorge tentava refazer sua vida. Ele se casara novamente, desta vez com Isabel de 

Acosta. Os dois tinham se conhecido nos cárceres secretos do tribunal, saindo 

juntos no auto de fé em maio de 1655. E juntos eles retornariam para aquele 

inferno em 1662.

Mas, ao contrário do que ocorrera no primeiro processo, o rabino não 

estava mais disposto a fazer concessões. Julgado como relapso, ele já sabia qual 

fim lhe aguardava. Sem nada a perder nada a perder Jorge partiu para o 

confronto, declarando-se judeu desde a primeira audiência. Em dezembro ele 

solicitava à mesa papel para escrever sua própria defesa. Conscientes da 

erudição do rabino, que nos anos 1650 definiram como um “de los reos mas 

entendidos y ladinos que han entrado en el Santo Oficio,” os inquisidores 

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2425, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 1

23 março 1662).
 Para o fato de que se tratasse da mesma pessoa, ver: Ibid., f. n.n. (carta dos inquisidores de 2

Córdoba à Suprema, 29 novembro 1662). E também: AHN, Inquisición de Córdoba, libro 605, f. 
188v (carta da Suprema à inquisição de Córdoba, 6 dezembro 1662).
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hesitaram, indeferindo o pedido num primeiro momento, até que a Suprema os 

instou a atender os desejos do processado.3

A auto-defesa de Jorge de Mendez de Castro seria uma mina de ouro 

para a história do cripto-judaísmo ibérico no século XVII. Mas ela parece 

irremediavelmente perdida. O que sabemos é que o rabino contou aos 

inquisidores, sem sombra de dúvidas em tom de provocação, possuir diversos 

parentes vivendo como judeus em terras fora da alçada do tribunal. A Suprema 

escreveria à inquisição de Córdoba, exaltada, ordenando que se fizesse uma 

audiência com Jorge “para que declare qué parientes son los que tiene judíos en 

Amsterdam y Venecia.”  Um deles era seu filho, o famigerado impressor Joseph 4

Athias.

Enquanto isso, não muito longe dali, a inquisição de Murcia prendia um 

certo Francisco Rodrigues Morales, acusado de proferir “proposiciones 

heréticas y escandalosas” tais como “el día del Juicio se verá qual ley es la 

buena y (…) basta ser uno cristiano para salvarse sin hacer buenas obras.”  5

Após a sessão de genealogia, os exames médicos que constataram a circuncisão, 

a descrição física e outros depoimentos, os inquisidores de Murcia não tardaram 

a descobrir: aquele mercador de panos português chamado Francisco Rodrigues 

Morales era na verdade Francisco Rodrigues de Almeida, pai do mártire Isaac 

Rodrigues de Almeida e já condenado no auto de fé em Córdoba em 1655.  6

Num primeiro momento Francisco negou tudo. Mas em audiência de 28 

setembro 1663 finalmente confessou “ser el mismo Francisco Rodrigues de 

Almeida, y haber sido dos veces preso por la Inquisición de Córdoba la primera 

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2425, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à Suprema, 3

5 dezembro 1662). As instruções da Suprema aparecem copiadas na carta. Ver também: AHN, 
Inquisición de Córdoba, libro 605, f. 189v (carta da Suprema à inquisição de Córdoba, 16 dezembro 
1662).
 AHN, Inquisición de Córdoba, libro 605, f. 206r (carta da Suprema à inquisição de Córdoba, 19 4

junho 1663).
 AHN, Inquisición de Murcia, legajo 2825, f. n.n. (relación de causas, 11 setembro 1663); Ibid., f. n.n. 5

(relación de causas, 2 outubro 1663).
 Ibid., (relación de causas, 11 setembro 1663)6
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que salió libre, y la segunda vez fue reconciliado, y que lo dieron 200 azotes.”  7

Para se livrar da inquisição, Francisco tinha mudado de sobrenome e tentado 

recomeçar a vida entre Pastrana (nas cercanias de Madrid) e Mula (povoado em 

Murcia).  Mas não havia recomeço possível para um homem que assistira 8

mulher e filha serem enforcadas e queimadas pela inquisição, e recebera a 

notícia de que outro filho padecera um fim ainda pior, ardendo vivo na 

fogueira.

Durante os anos em que esteve livre, ignoramos se Francisco alguma vez 

reencontrou o primogênito Duarte Rodrigues de Almeida ou os pequenos Pedro 

e Maria, a esta altura já crescidos. Assombrado pelo passado, ele entrava nos 

cárceres secretos do tribunal de Murcia aos 72 anos. Apesar de confirmar sua 

identidade, Francisco negou o teor das acusações que agora recaíam sobre ele.  9

Os inquisidores não acreditaram. Depois de submetido a uma sessão de 

tormento, em 23 de setembro de 1664, Francisco admitiu que “se quedó judío en 

la intención después de la reconciliación de Córdoba, y que ha echo algunos 

ayunos y ceremonias de judío,” mas terminava dizendo que “quiere ser 

cristiano católico.”10

Dentro de poucos meses (19 maio 1665), a Suprema ordenou que o 

tribunal de Murcia despachasse Francisco Rodrigues de Almeida para Córdoba 

a fim de ser relaxado no auto de fé que estava sendo preparado na cidade.  Os 11

inquisidores não só obedeceram como garantiriam, num exemplo magnânimo 

 Ibid. (relación de causas, 2 outubro 1663).7

 Ibid. (carta dos inquisidores de Murcia à Suprema, 10 julho 1663).8

 Ibid., f. n.n. (relación de causas, 4 dezembro 1663).9

 AHN, Inquisición de Murcia, legajo 2826, f. n.n. (relación de causas, 7 outubro 1664). Ver também: 10

Ibid., (carta dos inquisidores de Murcia à Suprema, 7 outubro 1664).
 Ibid., f. n.n. (relación de causas, 2 junho 1665). Ver também: AHN, Inquisición de Murcia, libro 11

674, f. 79v (carta da Suprema à inquisição de Murcia).
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de piedade, que Francisco empreenderia a viagem escoltado “con toda 

comodidad y el regalo necesario por su mucha edad y flaqueza.”12

Assim, através de dois processos totalmente independentes, os caminhos 

de Jorge Mendez de Castro e Francisco Rodrigues de Almeida se cruzariam 

uma última vez. Em 9 de junho de 1665, os dois caminharam ombro a ombro na  

vexatória procissão do auto de fé em Córdoba vestindo as insígnias de 

relaxados. 

Jorge Mendez de Castro, que jamais recuara de seu judaísmo ao longo 

dos três anos em permanecera encarcerado, foi queimado vivo como relapso 

pertinaz.  A relación del auto da fé o descreveria como “envejecido en malos días, 13

se preciaba de maestro de la ley, sabía (…) casi de memoria una biblia traducida 

en castellano (…) y estrechado en textos innegables de la venida del Mesías, 

decía ser, añadida por nosotros y no de la verdad hebrea.”  Por outro lado, 14

Francisco Rodrigues de Almeida morreu, nas palavras dos inquisidores, “bien 

dispuesto.”  Ou seja, no momento derradeiro aceitou a reconciliação com o 15

catolicismo e beijou o crucifixo antes de ser garroteado e queimado.

A história se repetia como tragédia, e só como tragédia.

2. A dissolução do círculo de poetas

Quando as notícias do novo auto de fé em Córdoba ganharam a diáspora 

sefardita, o círculo de poetas dos Elogios já estava desfeito. Logo após o 

interrogatório de Elia Nuñez Bernal (dezembro 1657), os autores que se 

encontravam em Livorno abandonaram o porto às pressas, talvez por terem 

 AHN, Inquisición de Murcia, legajo 2826, f. n.n. (carta dos inquisidores de Murcia à Suprema, 9 12

junho 1665). Francisco foi despachado no dia seguinte pela manhã. Ver também: Ibid., f. n.n. 
(carta dos inquisidores de Murcia à Suprema, 16 junho 1665).

 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2427, caja 1, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à 13

Suprema, 2 julho 1665). Sobre a pertinácia de Jorge ao longo do processo, ver: Ibid., f. n.n. 
(relación de causas, 3 junho 1665).

 Rafael Gracia Boix, Autos de fé y causas de la Inquisición de Córdoba (Córdoba: Imprenta 14

Provincial, 1983), 479.
 AHN, Inquisición de Córdoba, legajo 2427, caja 1, f. n.n. (carta dos inquisidores de Córdoba à 15

Suprema, 2 julho 1665).
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escutado rumores de que seus nomes também vinham mencionados no 

processo.  Coincidência ou não, Gabbai também fechou sua tipografia 16

repentinamente e partiu para Esmirna, onde reabriu o negócio.17

A confusão gerada pelo contrabando dos Elogios parece ter causado uma 

verdadeira ruptura no grupo. De volta a Amsterdam em janeiro de 1658, Jacob 

de Pina participaria no processo que o Mahamad abria contra Daniel de Prado e 

Daniel de Ribera pelas suas ideias heterodoxas. Pina retratou seu amigo Ribera 

como um ateu, insistindo em chamá-lo, de maneira depreciativa, pelo seu nome 

de batismo (Joseph Carreras). Ele informou aos parnassim que após a censura do 

Chanças, Ribera lhe mostrara um exemplar do livro, dizendo que “el Mahamad 

no le podia poner excomunión porque conforme la filosofia, dos cozas habían 

de preceder para ser valida, la primera justificación de la causa, y la segunda 

capacidad en los sujetos que la ponían, que nada de esto concurría en este caso, 

y así se le dava poco de su herem.”18

Ribera de fato não foi posto em herem porque era inútil penalizar um 

homem que já não era mais judeu. Em 1658 ele viajara para Londres, 

reassumindo o seu nome de baptismo e convertendo-se ao anglicanismo.  19

Contudo, o Mahamad puniu Daniel de Prado, ainda membro da comunidade, 

com um segundo herem.  Pina não chegou ao ponto de denunciá-lo, mas 20

escarneceu do antigo companheiro com um poema intitulado “A um moço da 

Nação que tropeçou na escada da sinagoga indo vê-la.”  O poema seria 21

retomado por Daniel Levi de Barrios que, referindo-se a Ribera e Prado, falaria 

 Victor Tiribás, “Mobility, Clandestine Literature, and Censorship: A Case-Study in the 16

Transatlantic Diaspora of a Migrant Circle,” Rivista Storica Italiana 131, no. 3 (2019): 1080-1083. A 
permanência de Moisés Jessurun Lobo na cidade talvez se deva ao fato de que, precisamente, 
seu nome não constava no relatório do fiscal Lorenzo Petrini.

 Heller, Studies in the Making, 176-177; Zorattini, “La tipografia,” 515-516.17

 SAA, 334, n. 882, ff. 3-4 (depoimento de Jacob de Pina).18

 Lucien Wolf, Jews in the Canary Islands (London: Spottiswoode Ballantyne, 1926), 178, 205-207.19

 SAA, 334, n. 19, ff. 427-428.20

 EH, 48 A 23, ff. 102-105.21
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do “tropiezo de los malignos, que engañan a los dociles con cantos de 

Sirenas.”22

E foi justamente Barrios quem prestou tributo aos novos mártires de 

Córdoba, escrevendo uma peça de teatro intitulada Contra la verdad no ay fuerça 

(1665).  Nela o poeta homenageava Jorge Mendez de Castro (Abraham Athias) 23

e outros dois judaizantes queimados vivos no auto de fé, mas deixava de fora o 

próprio tio, Francisco Rodrigues de Almeida, que morrera reconciliado. 

O livro de Barrios seria estampado por ninguém menos que David de 

Castro Tartas, o mesmo impressor dos Elogios, que retornara a Amsterdam em 

1662 e abrira oficialmente sua própria editora. Assim como Jacob de Pina, David 

se voltaria contra os três heterodoxos da comunidade. Ele estamparia o 

Triumpho del govierno popular (1683) de Barrios contendo uma passagem, 

famigerada entre os historiadores, na qual o poeta aludia à Spinoza e Prado: 

“contra el ateísmo, en defensa de la religión. Espinos son los que en Prados de 

impiedad, desean luzir con el fuego que los consume.”  24

Até aqui os estudiosos acreditaram que Barrios tirava a ideia de 

Abraham Pereira, que escrevera em seu La certeza del camino (1666), publicado 

sempre por David de Castro: “qué es este mundo, sino tierra estéril? campo 

lleno de abrojos, y de espinos? prado verde de lleno de serpientes venenosas?”  25

Contudo, o que ocorreu foi na verdade o oposto: era Pereira quem pegava a 

ideia de Barrios emprestada.

 Daniel Levi de Barrios, Triumpho del govierno popular (Amsterdam: David de Castro Tartas, 22

1683), 35 [194]. Ao que parece, os estudiosos perderam de vista esta referência. Mas não há 
dúvidas quanto à alusão de Barrios, que usava em seu poema a palavra Pina (פנה), que em 
latim quer dizer pluma e em hebraico canto.

 Daniel Levi de Barrios, Contra la verdad no ay fuerça: Panegirico a los tres bienaventurados martires 23

Abraham Athias, Yahacob Rodriguez Caseres, y Raquel Nuñez Fernandez, que fueron quemados vivos en 
Córdova, por santificar la unidad divina. En 16, de Tamuz. Año de 5425 (Amsterdam: David de 
Castro Tartas, 1665).

 Barrios, Triumpho del govierno popular, 2 [72]. Itálicos no original. Sobre a fortuna desta 24

passagem, ver: Israël Révah, Spinoza et le Dr. Juan de Prado (Paris: Mouton, 1959), 22-23.
 Abraham Pereira, La certeza del camino (Amsterdam: David de Castro Tartas, 1666), 29. Steven 25

Nadler, Spinoza: A Life (Cambridge: Cambridge University Press, 2018 [1999]), 171-172: “Barrios 
is only echoing the phrases penned by Abraham Pereira seventeen years before.”
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A uma certa altura do Contra la verdad no ay fuerça (1665), Barrios 

apresentava o seguinte diálogo entre os personagens “Error,” “Alvedrio” e 

“Mentira:”

Error. No lo dize essa Deidad,

que resonando en aquel

prado, por senda espinosa

pone en mi ribera el pié.

Alvedrio. Que veo? El enojo, el vicio,

de mi ingrata, son los que

gozando el tierno favor

me dan el duro desden.

         Canta la Mentira

Mentira. Ven Alvedrio, ven, ven Alvedrio,

que en mis brazos te espera el amor mio.26

Na ideia original (que reconduz claramente a este texto de Barrios), 

estavam presentes não só as alusões a Spinoza e Prado, como também a Ribera 

— depois suprimida nos escritos subsequentes da controvérsia. O Contra la 

verdad no ay fuerça, portanto, estabelecia ao mesmo tempo uma continuidade e 

uma ruptura com os Elogios, emulando o seu discurso sobre os mártires, mas 

tentando abafar junto às autoridades judaicas sua mensagem mais radical pela 

tolerância e secularização.

Em 1707, o Santo Ofício incluía os Elogios no índice de obras proibidas.  27

No exemplar hoje custodiado na Biblioteca Nacional de España, o ácido 

discurso de abertura endereçado ao leitor foi literalmente arrancado do livro. Se 

dependesse das autoridades religiosas do século XVII, aquele heterodoxo 

manifesto coletivo deveria ser apagado da história.

 Barrios, Contra la verdad no ay fuerça, 114-115 (itálicos meus na primeira estrofe).26

 Jesús Martínez de Bujanda, El Índice de libros prohibidos y expurgados de la Inquisición española 27

(1551-1819) (Madrid: Biblioteca de Autores Cristianos, 2016), 515.
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