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Resumo

O tex to pre ten de es ta be le cer re la ções en tre a di fu são do cul to a
Nos sa Se nho ra do Ro sá rio na Amé ri ca por tu gue sa — prin ci pal men te
en tre os ne gros — e a an te ri or ca to li za ção da Áfri ca ban to, ela mes ma
con co mi tan te à pro mo ção do uso do ro sá rio na ve lha cris tan da de, a par -
tir de fi na is do sé cu lo XV.

Pa la vras-chave: ex pan são por tu gue sa, Igre ja Ca tó li ca, de vo ção ao ro sá -
rio, ne gros.

Abstract

Peregrination of the Rosary between Old Christianity and Overseas

The text intends to establish a relationship between the spread of
the Our Lady of Rosario cult in Portuguese America – principally among 
Negroes – and the prior Catholicism of Banto Africa.  It is concurrent
with the advance of the use of the rosary in old Christianity since the end 
of the 15th century.

Key words: Por tu gue se ex pan si on; Cat ho lic Church; de vo ti on to the ro -
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Résumé

Vo ya ges du Ro sa i re en tre la Vi e il le Chré ti en té et l’Outre-mer

Dans ce tex te, on vise à éta blir des re la ti ons en tre la di vul ga ti on du 
cul te à la Vi er ge du Ro sa i re en Amé ri que por tu ga i se – sur tout chez les
No irs – et la préa la ble cat ho li ci sa ti on de l’Afrique ban toue, cel le-ci étant 
con tem po ra i ne aux in ci ta ti ons à l’usage du ro sa i re dans la vi e il le
chré ti en té, à par tir de la fin du XVe siè cle.

Mots-clé: ex pan si on por tu ga i se; Égli se cat ho li que; dé vo ti on au ro sa i re;
la Vi er ge au Ro sa i re; No irs.
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Devoção à Virgem Maria e ao seu Rosário na Europa Moderna

C om o mo vi men to re for mis ta se es pa lhan do pela Eu ro pa, a
con tes tar as fi gu ras san ti fi ca das pela Igre ja Ca tó li ca, sal vo o

Cris to, o cul to a Ma ria ga nhou novo re for ço e novo pa pel, es co lhi -
do como arma con tra-reformista. Assim, o seu cul to foi se trans -
for man do em sím bo lo da iden ti da de re li gi o sa, de fi de li da de à Igre -
ja Ca tó li ca na luta con tra os pro tes tan tes.

Di fe ren ças à par te, a Igre ja Ca tó li ca da épo ca mo der na es ta -
va mar ca da pelo es pí ri to do Con cí lio de Tren to, pela de fe sa do ca -
to li cis mo fren te ao avan ço pro tes tan te. Era uma Igre ja in qui e ta
com a dis tân cia que a se pa ra va dos fiéis. E foi pelo es pí ri to da mis -
são que o pro je to da Re for ma ca tó li ca pe ne trou nas co lô ni as ibé ri -
cas. A evan ge li za ção pôde, en tão, con tar com uma ima gem que era
sím bo lo da dis cor dân cia en tre ca tó li cos e pro tes tan tes: a Vir gem
Ma ria.

A ex pan são oci den tal co a du na va-se com as idéi as de uni ver -
sa li da de, in te gra ção e uni da de, tão ca ras ao cris ti a nis mo da épo ca
mo der na. A cris tan da de ti nha uma di men são so ci al que de via ser
cum pri da. Para Ba e ta Ne ves (1978), essa di men são so ci al re fe re-se
à ex pan são do uni ver so cris tão no mun do pro fa no, ti ran do des te a
sua dis for mi da de e tra du zin do-o ao idi o ma mis si o ná rio. Assim,
ter ri tó ri os eram atra ves sa dos para anun ci ar o Evan ge lho, onde ele
não era co nhe ci do, im pon do ao mun do uma ho mo ge ne i da de
 ideológica.

O cul to à Vir gem tor na va-se, com a ex pan são ul tra ma ri na,
ban de i ra da con quis ta es pi ri tu al por tu gue sa, fun ci o nan do como
po de ro so elo en tre a cruz e a es pa da. “A po pu la ri da de e fer vor do
cul to da Vir gem não per deu nada com a emi gra ção atra vés dos Sete 
Ma res e, se pos sí vel, teve ten dên cia a au men tar” (Bo xer,
1977:130).

Se nho ra dos ma res, ra i nha da paz e da guer ra, du ran te as cru -
za das aju da ra os cris tãos na luta con tra os in fiéis e con ti nu a ria
 atuando nas guer ras san tas en tre ca tó li cos e pro tes tan tes. Mas, se
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no con tex to da Re for ma ca tó li ca sua ima gem e for ça es ta vam ain da 
li ga das à sua pre sen ça e in ter ven ção nas ba ta lhas, o es pí ri to con -
tra-reformista en con tra ria eco em uma de vo ção que, como pre ten -
do su ge rir, pu nha em re le vo ques tões im por tan tes para a Igre ja
Ca tó li ca. Re fi ro-me à de vo ção ao ro sá rio, mé to do de ora ção e me -
di ta ção en si na do, se gun do a tra di ção, pela Vir gem Ma ria e para
seu lou vor.

Des de me a dos do sé cu lo XII vi nham sur gin do mo vi men tos
que cri ti ca vam a es tru tu ra hi e rár qui ca da Igre ja, que re cla ma vam
sua po bre za ab so lu ta ou que re cha ça vam aber ta men te seus fun da -
men tos, como era o caso dos cá ta ros, tam bém co nhe ci dos como al -
bi gen ses, por ser Albi, no Sul da Fran ça, a ci da de onde mais pro li -
fe ra ram. Do min gos de Gus mão, em iní ci os do sé cu lo XIII, foi
para a re gião e ali de sen vol veu in ten sa ati vi da de no sen ti do de
com ba ter tais he re si as e re con ver ter a re gião. Ape sar dos seus es for -
ços, as di fi cul da des eram gran des e, cer to dia, se gun do a tra di ção,
en quan to re za va, apa re ceu ao re li gi o so a Vir gem Ma ria e en si -
nou-lhe um mé to do de ora ção, di zen do que ho mens e mu lhe res
in vo ca ri am sua aju da com as con tas que lhe en tre ga va. Des de Pio
V, os pa pas vêm des cre ven do as ori gens do ro sá rio, em suas exor ta -
ções, li ga das a essa apa ri ção, e mu i to se tem re pre sen ta do a ima gem 
de Do min gos de Gus mão, aos pés da Vir gem, re ce ben do o co lar de 
con tas.

O fato é que a data e o lo cal exa tos da in tro du ção do ro sá rio
na cris tan da de oci den tal não são co nhe ci dos, mas, se gun do War -
ner (1991), o co lar de con tas é ori gi ná rio da Índia brah mâ ni ca e do 
hin du ís mo, seu uso se es ten deu ao bu dis mo e mais tar de ao islã.

O co lar se as se me lha às con tas de âm bar que, por toda Gré cia, Ásia e
Nor te da Áfri ca, os ho mens nas me sas de café mo vem atra vés de seus de -
dos para acal mar seus ner vos, como um ci gar ro, mas en quan to nes tes
 países ad qui riu um ca rá ter la i co, se con ver teu no Oci den te em um há bi -
to ex clu si va men te re li gi o so. (War ner, 1991:394)

Assim, ain da que não seja exa to, atri bui-se ge ral men te aos cru za -
dos a ex ten são do uso do co lar de con tas, to ma do dos mul çu ma -
nos.

Impor ta, no en tan to, aqui, mar car que essa de vo ção ga nhou
for ça no con tex to da Re for ma ca tó li ca. Por vol ta de 1470, o do mi -
ni ca no Ala no de Rupe pu bli cou uma obra que des per tou a cren ça
nos po de res do ro sá rio como meio de ob ter gra ças e a pro te ção da
Vir gem Ma ria, so bre tu do em Co lô nia e Augs bur go. Seu li vro ins -
pi rou ou tras obras e mis si o ná ri os, em es pe ci al os do mi ni ca nos. Em 
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1475, Ja cob Spren ger, do mi ni ca no, ca ça dor de bru xas e um dos
au to res do cé le bre Mal le us Mal le fi ca rum, fun dou a pri me i ra con -
fra ria de vo ta da ao ro sá rio, em Co lô nia, na Ale ma nha. Vin te anos
de po is, Ale xan dre VI, pri me i ro papa a men ci o nar o ro sá rio, apro -
vou a prá ti ca, que ra pi da men te se ex pan diu.

O ro sá rio foi in vo ca do nas po lí ti cas da Re for ma ca tó li ca. O
Papa Pio V per mi tiu a fes ta de Nos sa Se nho ra da Vi tó ria, em to das
as igre jas que ti ves sem um al tar do ro sá rio, para co me mo rar a der -
ro ta dos tur cos na ba ta lha de Le pan to, em ou tu bro de 1571, mi -
nan do o po der des tes no Me di ter râ neo. Se gun do o papa, a vi tó ria
te ria se dado gra ças à in ter ces são da Vir gem, em res pos ta aos ro sá -
ri os a ela ofe re ci dos. A fes ta de ve ria ser ce le bra da to dos os anos no
pri me i ro sá ba do de ou tu bro, dia da se ma na em que se deu a ba ta -
lha de Le pan to. Pio V man dou in se rir, ain da, na la da i nha la u re ta -
na, a in vo ca ção “Au xí lio dos cris tãos, ro gai por nós”.

Em 1573, Gre gó rio XIII mu dou o nome da fes ta para Nos sa
Se nho ra do Ro sá rio, re for çan do o ro sá rio como arma da vi tó ria, e
trans fe riu a fes ta para o pri me i ro do min go de ou tu bro. Na pri me i -
ra dé ca da do sé cu lo XVIII, o Papa Cle men te XI es ten deu a fes ta ao
con jun to da Igre ja, pe río do em que as fren tes ca tó li cas ven ce ram
os tur cos em Pe tro va ra din, ali jan do-os de Cor fu, se guin do-se ou -
tros pe que nos tri un fos, até a ba ta lha de ci si va em Bel gra do, que
for çou os tur cos à paz de Pas sa ro witz, em 1718. “A vi tó ria de Le -
pan to so bre vi ve na len da ca tó li ca como a úl ti ma cru za da he rói ca
le va da a cabo pelo ho mem para a ins ta u ra ção do Re i no de Deus na
ter ra” (ibi dem:398).

Des de o Papa Pio V, como já foi dito, foi des cri ta a ori gem da
de vo ção quan do da apa ri ção da Vir gem a São Do min gos, con fe -
rin do ao ro sá rio um ca rá ter sa gra do que con fir ma va o amor  es pe -
cial da Vir gem por ele e o tor na va em ble ma do di re i to di vi no na
ba ta lha con tra os ini mi gos. “Des de a ba ta lha de Le pan to, a Vir gem 
e sua ora ção par ti cu lar, o ro sá rio, têm sido con ti nu a men te as so ci a -
dos es pe ci al men te à luta ca tó li ca con tra seus ini mi gos”
(idem:405).

A de vo ção ao ro sá rio cres ceu, en tão, quan do a Igre ja se sen -
tia fra ca e a apon ta va para uma dis po si ção com ba ti va. O mé to do
de ora ção pro pos to pelo ro sá rio va lo ri za va, ao lado da re pe ti ção
das ave-marias, a me di ta ção, res ta be le cen do a con tem pla ção in te -
ri or. A Vir gem e o ro sá rio fo ram, por tan to, ar mas em um tem po
em que, cada vez mais, os ca tó li cos pa re ci am acre di tar na ex te ri o ri -
da de da fé e na com pra de in dul gên ci as para al can çar a sal va ção.
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Se gun do Ju li ta Sca ra no (1978:39), di vul ga da a de vo ção na
Pe nín su la Ibé ri ca, a Se nho ra do Ro sá rio, em Por tu gal, foi ado ta da
como pa dro e i ra de vá ri os gru pos, como o dos ma ri nhe i ros no Por -
to, e em qua se to das as ci da des cri a ram-se igre jas a ela de di ca das.
Em Lis boa, o con ven to do mi ni ca no tor nou-se fa mo so por ca u sa
de uma ima gem da Vir gem à qual se atri bu íam mi la gres. Logo sur -
gi ram ir man da des e, en tre as de di ca das à Vir gem, a de Nos sa Se -
nho ra do Ro sá rio foi das mais im por tan tes, ri va li zan do em nú me -
ro com as ir man da des do San tís si mo Sa cra men to e das Almas, ain -
da mais po pu la res. As ir man da des

[...] de Nos sa Se nho ra do Ro sá rio dos pre tos sur giu em Por tu gal a par tir
de uma trans for ma ção gra da ti va, nas cen do re al men te das ir man da des de 
bran cos que já ti nham a mes ma in vo ca ção. No es for ço da Igre ja ca tó li ca
de in te grar o afri ca no re cém-chegado ao Re i no, atra iu-o para as ir man -
da des e, nes se sen ti do, os do mi ni ca nos po dem ter tido mais su ces so em
fa zê-los in gres sar nas as so ci a ções de seus con ven tos. Assim, os ne gros
par ti ci pa ram, ini ci al men te, das ir man da des de bran cos e, aos pou cos,
com o au men to nu mé ri co da que les, tal vez com apo io dos do mi ni ca nos,
pas sa ram a se re u nir em nú cle os se pa ra dos, for man do suas pró pri as con -
fra ri as. É pos sí vel que ques tões de au xí lio mú tuo e pro te ção de seus in te -
res ses os te nham le va do a se des li gar dos bran cos e a pe dir gra ças e mer cês
re a is para nova as so ci a ção. (ibi dem:40-43)

No Bra sil, a de vo ção ao ro sá rio foi in tro du zi da pe los mis si o -
ná ri os e a de vo ção a Nos sa Se nho ra do Ro sá rio aca bou ten do gran -
de pe ne tra ção en tre os es cra vos, sen do vá ri as as ir man da des de ne -
gros con sa gra das a Nos sa Se nho ra do Ro sá rio na Amé ri ca por tu -
gue sa.

Em Por tu gal, os bran cos, te men do ser pre ju di ca dos nas es mo las — que
em gran de par te eram o sus ten tá cu lo das ir man da des — que ri am uma
união, uma vez que, den tro de uma as so ci a ção pre do mi nan te men te de
bran cos, os pre tos te ri am po si ção su bal ter na. Na Co lô nia, pelo con trá -
rio, pre fe ri ram man ter a se pa ra ção, pre ser van do as sim suas van ta gens,
dado o pe ri go re pre sen ta do pelo ele va do nú me ro de ho mens de cor.
(idem:44)

Cabe, en tão, ain da in ves ti gar os mo ti vos e os ins tru men tos pe los
qua is a de vo ção ao ro sá rio pe ne trou en tre os ne gros es cra vos. Se -
gun do Arthur Ra mos, os es cra vos de pro ce dên cia ban to, prin ci -
pal men te os da Ango la e os do Con go, fo ram mais re cep ti vos por -
que já ha vi am tido con ta to com a de vo ção à Se nho ra do Ro sá rio — 
e a ti nham como pa dro e i ra — no Con ti nen te afri ca no, dado que o
ro sá rio fora le va do para lá pe los co lo ni za do res por tu gue ses e pri -
me i ros mis si o ná ri os em pe nha dos em con ver tê-los.
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Conquista e Missionação Portuguesa na África Ocidental

Até 1460, ain da com o Infan te D. Hen ri que, a ex plo ra ção da 
cos ta afri ca na al can çou o gol fo da Gu i né. Com D. Afon so V, a con -
quis ta pros se guiu com Alcá cer-Quibir, em 1468, onde a mes qui ta
lo cal foi sa gra da como igre ja de San ta Ma ria da Mi se ri cór dia, e
Arzi la e Tân ger, em 1471. Sob o re i na do de D. João II, Aza mor foi
con quis ta da em 1486. O do mí nio de Sa fim, em 1508, e Ma za gão,
em 1513, com D. Ma nu el, man te ve o pro je to por tu guês de con -
quis ta do Mar ro cos e duas fren tes de pe ne tra ção no Con ti nen te:
uma pelo Nor te da Áfri ca e re gião me ri di o nal e ou tra ao Sul do Se -
ne gal e das ter ras da Gu i né.

Para J. F. Mar ques, po de-se iden ti fi car, do pon to de vis ta
mis si o ná rio, três zo nas ge o grá fi cas de atu a ção. A pri me i ra de las se -
ria a re gião da di o ce se de Ce u ta e Tân ger. “Ter ra de cul tu ra vin ca -
da men te mou ra e de fé mul çu ma na” (Mar ques, 1992:125). Eram
ci da des-fortaleza iso la das, nas qua is o ca to li cis mo le va do pe los
mis si o ná ri os es te ve sem pre si ti a do di an te do po der mou ro. A ati vi -
da de dos re li gi o sos, se gun do J. F. Mar ques, ante a vi gi lân cia mi li -
tar, não con se guiu ex pan dir a evan ge li za ção das po pu la ções de
Mar ro cos e Fez. “O que acon te cia, de fato, era a im pos si bi li da de
ma te ri al de uma ca te que se mis si o ná ria” (ibi dem:126).

A se gun da zona ocu pa ria o ex tre mo Sul da Ma u ri tâ nia, in -
cor po ran do o re i no de Be nim — aí a in fluên cia ára be ti nha pe ne -
tra do com al gum su ces so. Antes da ex pan são por tu gue sa, uma ex -
pan são in te ri or mer can til mul çu ma na re per cu tiu, se gun do A. Vas -
co Ro dri gues (1992:553), no pla no cul tu ral e no mun do das cren -
ças. E era o mul çu ma no — mer ca dor, guer re i ro ou pre ga dor do
islã —, ini mi go tra di ci o nal dos por tu gue ses, que lhe fa zia con cor -
rên cia na re gião.

As in fluên ci as das ci vi li za ções da Áfri ca me di ter râ nea che ga ram a atin -
gir, para sul, a ci vi li za ção Nok, a ni ge ri a na e a de Be nim. Por ve zes tais in -
fluên ci as re mon tam ao Egi to fa raô ni co e só en con tram ex pli ca ção nas
ro tas mer can tis que de man da vam o ouro e o mar fim. (ibi dem:543)

Des se modo, os por tu gue ses já en con tra ram pre sen te a idéia
do mo no te ís mo em mu i tas áre as cos te i ras da Áfri ca oci den tal, mas
pas sa da pe los mou ros, exer cen do, pois, os prin cí pi os do Co rão,
an te ri or ao ca to li cis mo por tu guês, uma po de ro sa in fluên cia nes sas 
po pu la ções.

Os pri me i ros mis si o ná ri os nes sas áre as fo ram os na ve ga do -
res e mer ca do res ain da li ga dos à idéia das Cru za das. Não raro es ses
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na ve ga do res uti li za ram-se do re cur so de le var na ti vos para Por tu -
gal para pres ta rem in for ma ções e se rem ca te qui za dos. De vol ta às
suas ter ras, es ses ho mens po di am ser vir como in tér pre tes, au xi li -
an do os por tu gue ses na sua em pre sa. Mas, para J. F. Mar ques,
tam bém, só mu i to es cas sa men te foi bem-sucedida a evan ge li za ção
na Gu i né, Se ne gal e Be nim, por ca u sa da in fluên cia mul çu ma na.

Só a par tir das duas úl ti mas dé ca das do sé cu lo XV a cris ti a ni -
za ção da Áfri ca ne gra co nhe ceu me di das e re sul ta dos con sis ten tes.
Com D. João II e D. Ma nu el I, o es for ço apos tó li co da Co roa por -
tu gue sa pas sou dos atos iso la dos à ado ção de uma po lí ti ca as sen ta -
da, em tra ços ge ra is, na con ver são dos reis gen ti os e na for ma ção de 
um cle ro na ti vo (Ri ley, 1998:162).

Assim, ao lado das fe i to ri as e dos in te res ses mer can tis, se gui -
ram a cons tru ção de igre jas e ca pe las e a edu ca ção na fé ca tó li ca de
cri an ças e jo vens, trans for man do-os, pos te ri or men te, em mis si o -
ná ri os em suas ter ras de ori gem. No Se ne gal, che gou-se a cons tru ir
o con ven to de S. Vi cen te do Cabo, des ti na do à for ma ção de cle ro
ne gro.

A ter ce i ra zona iden ti fi ca da por J. F. Mar ques abran gia o re i no 
do Con go e a pon ta me ri di o nal cos te i ra da Áfri ca. A che ga da ao Re i -
no do Con go, de po is de meio sé cu lo de in ves ti das para o re co nhe ci -
men to da cos ta oci den tal da Áfri ca e do gol fo da Gu i né, re ve lou aos
por tu gue ses uma área na qual não ha via a in fluên cia is lâ mi ca.

Em fins do sé cu lo XV, D. João II man dou a pri me i ra ex pe di -
ção,1 sob o co man do de Di o go Cão, que saiu do Tejo em di re ção à
fe i to ria da Cos ta da Mina. Após cur ta es ta da, Di o go Cão ru mou
para o Sul e al can çou a foz do Rio Con go. De sem bar cou na mar -
gem es quer da e eri giu em Mpin da, por to de de sem bar que que se -
ria de pas sa gem obri ga tó ria nos sé cu los XV e XVI, o pa drão de S.
Jor ge. Ali, en trou em con ta to com Nso yo, che fe da lo ca li da de e
sou be que no in te ri or fi ca va a Cor te do mani Con go, Nzin -
ga-a-Nkuwu, che fia má xi ma do re i no. O re i no do Con go, na que la
épo ca, abran gia gran de par te da Áfri ca cen tro-oriental e se di vi dia
em pro vín ci as, como a de Nso yo, ad mi nis tra das por li nha gens no -
bres. Mban za Kon go era a ca pi tal, cen tro de po der de onde o mani
Con go ad mi nis tra va a con fe de ra ção jun ta men te com um gru po de 
no bres que for ma vam o con se lho real (Va in fas & Sou za, 1998:97).

Di o go Cão en vi ou emis sá ri os por tu gue ses rio aci ma, le van -
do, se gun do a crô ni ca de João de Bar ros, um pre sen te ao rei da ter -
ra. Como não re gres sa ram den tro do pra zo, Di o go Cão vol tou ao
Re i no por tu guês le van do al guns na ti vos como re féns. De vol ta ao
Con go, es ses ho mens fo ram in te gra dos em uma em ba i xa da de D.
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João II ao mani Con go. Se gun do a fa mo sa crô ni ca de Gar cia de
Re sen de, do sé cu lo XV, o rei por tu guês ofer ta va sua ami za de e
con vi da va o rei con go lês à fé cris tã, re co men dan do-lhe que de i xas -
se os “ído los e fe i ti ça ri as” que ado ra vam em seu Re i no. Di o go Cão
des ceu em ter ra os con go le ses que le va ra para Por tu gal e re co lheu
os por tu gue ses que ti nham fi ca do da sua pri me i ra vi a gem. As in -
for ma ções ob ti das pe los dois la dos fa ci li ta ram a ul te ri or re cep ção
do mani Con go, ten do cum pri do aí pa pel im por tan te os re con du -
zi dos re féns con go le ses.

Assim, para Ju li e ta Ara ú jo e Ernes to dos San tos (1993:642),
dois as pec tos mar cam o iní cio da ex plo ra ção da re gião. Por um
lado, a pe ne tra ção flu vi al com a ex plo ra ção do es tuá rio do Za i re.
Di o go Cão su biu o cur so do rio até as ca ta ra tas do Ye la la, atin gin -
do o ex tre mo na ve gá vel do rio. Por ou tro, a pe ne tra ção ter res tre
em di re ção a Mban za Kon go, que mais tar de se ria re ba ti za da de
São Sal va dor.

Na vol ta a Por tu gal, foi a vez do Mani Con go man dar sua
em ba i xa da a D. João II. Jun to dos pre sen tes, pe dia “que lhe man -
das sem logo fra des e clé ri gos e to das as co i sas ne ces sá ri as para ele e
os de seus re i nos re ce bes sem a água do ba tis mo”, so li ci tan do igual -
men te o en vio de pe dre i ros, car pin te i ros e la vra do res que en si nas -
sem em seus re i nos a tra tar da ter ra, mu lhe res para en si na rem a
amas sar pão, “por que le va ria mu i to con ten ta men to por amor dele
que as co i sas do seu re i no se pa re ces sem com Por tu gal” (ibi -
dem:643). Em 1490, par tiu para o Con go uma ex pe di ção sob o co -
man do de Gon ça lo de Sou sa,2 na qual re tor nou a co mi ti va con go -
le sa, as sim como fo ram en vi a dos os pri me i ros mis si o ná ri os.3 A ex -
pe di ção che gou ao por to de Mpin da e foi re ce bi da pelo che fe da
pro vín cia de Nso yo, tio do mani Con go. Ele e seu fi lho fo ram os
pri me i ros a se rem ba ti za dos, re ce ben do o nome de Ma nu el, o mes -
mo do ir mão da ra i nha de Por tu gal. Com isso, abria-se o ca mi nho
para a con ver são. Dali par tiu a ex pe di ção para a ca pi tal real. O
mani Con go quis ser ba ti za do ime di a ta men te, no que foi aten di do 
e, se guin do o pa drão ana ló gi co dos pri me i ros tem pos da re la ção
en tre os dois re i nos, re ce beu o nome do rei de Por tu gal.

D. João I, no en tan to, logo aban do na ria o cris ti a nis mo,
pres si o na do por cer ta fac ção da no bre za ape ga da às tra di ções ba -
kon go e re ce o sa de per der suas po si ções com a “nova or dem cris tã”
que se avi zi nha va. Foi com seu fi lho, Afon so, que re i nou en tre
1506 e 1543, que as ba ses da ca to li za ção fo ram se di men ta das. Ain -
da du ran te o re i na do de seu pai, D. Afon so en trou em con fli to com 
seu ir mão, go ver na dor de Pan ga, que re je i ta ra a fé ca tó li ca e ti nha
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mu i tos se gui do res. A luta ga nhou in ten si da de com a su ces são no
po der. Res ta be le ci da a paz, D. Afon so man dou eri gir a igre ja de
San ta Cruz, tem plo no qual fo ram ba ti za dos mu i tos sú di tos. D.
Afon so or de na ra ain da aos go ver na do res que en tre gas sem to dos os 
ob je tos que pu des sem lem brar as an ti gas cren ças. “O mo nar ca
man dou que i mar tais ob je tos, dis tri bu in do em se gui da ima gens de 
san tos, cru zes, ro sá ri os, etc. Man dou, além dis so, eri gir três igre -
jas: a de São Sal va dor, a da Vir gem Ma ria e a de São Ja i me”
(idem:651).

Di an te das di fi cul da des e do pre cá rio con tin gen te de mis si o -
ná ri os, Afon so I pe diu aju da à Co roa por tu gue sa. O rei D. Ma nu el
man dou, en tão, for mar um gru po de mo ços no con ven to de San to
Elói de Lis boa, o pri me i ro se mi ná rio eu ro peu para o cle ro in dí ge -
na. Entre es ses ra pa zes es ta va o fi lho de D. Afon so I, Hen ri que,
que mais tar de se ria con sa gra do bis po ti tu lar de Úti ca.

Em seu re i na do, a con ver são dos se nho res do Con go e seus
sú di tos sig ni fi cou não só mu dan ças na vida es pi ri tu al, mas tam -
bém em as pec tos ma te ri a is, in clu in do des de a ali men ta ção, ves tuá -
rio e cons tru ções, até a re for ma ad mi nis tra ti va do Re i no, que se re -
or ga ni zou à se me lhan ça do de Por tu gal.

Se gun do A. Cus tó dio Gon çal ves (1992:533), com a ten ta ti -
va de trans for mar o Con go em um re i no cris tão, “pon ta de lan ça da 
con quis ta es pi ri tu al da Áfri ca”, acre di tou-se que a in tro du ção de
no vos mo de los cul tu ra is atra vés da ação mis si o ná ria o tor na ria
uma ré pli ca do re i no por tu guês. A mis si o na ção, a par das de fi ciên -
ci as, fa ci li tou a abran gên cia da edu ca ção e a en tra da dos mo de los
de or ga ni za ção po lí ti ca, ad mi nis tra ti va e ju di ci al, com a ins ti tu i -
ção da no bre za, cor te sãos e dig na tá ri os, in síg ni as e dis tin ti vos de
to dos os gra us hi e rár qui cos, cri an do no Con go a Cor te de São Sal -
va dor, cujo rei se di zia ir mão do mo nar ca por tu guês.

Ante ri or ao acha men to do Bra sil e ao do mí nio da Índia, a des co ber ta de
um es pa ço geo-humano, tão vas to e re cep ti vo como o ofe re ci do pelo
Con go, pro por ci o na ria a pos si bi li da de de ma te ri a li zar um efi caz pro jec -
to de acul tu ra ção ja ma is ace na do ain da a Por tu gal. (Mar ques, 1992:131)

A co lo ni za ção do ter ri tó rio de Ango la teve sua base ini ci al
nos con ta tos com o re i no do Con go. A ex-província Ngo la, após
sua in de pen dên cia do re i no do Con go, man dou uma em ba i xa da a
Por tu gal pe din do mis si o ná ri os para ins tru í rem o re i no de Ango la
na fé cris tã. Se gun do Ara ú jo & San tos (1993:653), en tre tan to,
mais que o in te res se na con ver são, o so be ra no de Ango la, re co nhe -
cen do a im por tân cia que as re la ções com Por tu gal con fe ri am ao rei 
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con go lês e bus can do afir mar sua in de pen dên cia, ten ta va, com a
em ba i xa da, re a tar o trá fi co de es cra vos na re gião e com isso ga nhar
po der eco nô mi co e po lí ti co em re la ção ao rei do Con go. Em 1559,
foi en vi a da uma mis são che fi a da por Pa u lo Dias de No va is para,
en tre ou tros fins, con ver ter o rei an go la no e suas gen tes.

Embo ra ao lon go de todo o sé cu lo XVI os por tu gue ses con ti -
nu as sem a en vi ar es cra vos a par tir do por to de Mpin da e do Lo an -
go, via S. Tomé, de po is da fun da ção de Lu an da, em 1575-76,
Ango la tor nou-se o prin ci pal for ne ce dor de es cra vos.

No Con go, como em Ango la, a mis si o na ção es te ve pre sen te
jun to aos pri me i ros es for ços co lo ni za do res, mas en con trou mu i tas 
di fi cul da des com o pas sar dos anos. E não se pode de i xar de en fa ti -
zar que o ma i or pro ble ma da mis si o na ção, sem dú vi da, foi a es cra -
va tu ra, da qual os re li gi o sos não pu de ram pas sar ao lar go.

O Rosário de Vieira

Embo ra, ori gi na ri a men te, te nham sido os do mi ni ca nos os
prin ci pa is pro mo to res da de vo ção ao ro sá rio, com a mul ti pli ca ção
das ir man da des além-mar eles per de ram, se não a pri ma zia, a ex -
clu si vi da de. Ju li ta Sca ra no diz que des de o sé cu lo XIV eram nu me -
ro sos os con ven tos da or dem do mi ni ca na em Por tu gal, e tan to eles
como as as so ci a ções por eles cri a das con tri bu í ram em mu i to para
es ti mu lar a de vo ção ao ro sá rio no re i no e no ul tra mar. Assim, des -
de 1556 ha via con fra ria des sa in vo ca ção em Cha ul e em ou tras re -
giões da Áfri ca e Ásia onde se es ta be le ce ram os do mi ni ca nos. Mas
ou tras or dens tam bém cri a ram ir man da des do ro sá rio, como os
agos ti ni a nos e fran cis ca nos. Na Amé ri ca por tu gue sa, a ir man da de
do ro sá rio “[...] foi tra zi da, so bre tu do, pe los je su í tas e é mes mo
pos sí vel que te nha vin do com con fra des sa í dos de Por tu gal, em pe -
nha dos em in tro du zir essa pi e da de nos lu ga res que pro cu ra vam”
(Sca ra no, 1978:47).

Foi, por tan to, pela obra dos mis si o ná ri os que o cul to se ex -
pan diu nas ter ras ame ri ca nas e, atra vés do cul to à Se nho ra do Ro -
sá rio, os ne gros re ar ti cu la ram suas cren ças, re in ter pre tan do os ri -
tu a is de de vo ta men to ao ro sá rio da Se nho ra. Os ne gros, se gun do
Me ga le (1998:431), usa vam o ro sá rio pen du ra do no pes co ço e, ao
fi nal do dia, re u ni am-se em tor no de um “ti ra dor de reza” e ou -
via-se nas sen za las o sus sur rar das ave-marias e pai-nossos.

Vá ri as fo ram as ir man da des de ne gros con sa gra das a Nos sa
Se nho ra do Ro sá rio na Amé ri ca por tu gue sa, o que, aliás, nos faz
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pen sar so bre o lu gar cen tral ocu pa do pe las ir man da des nes se co ti -
di a no re li gi o so co lo ni al. Em to dos os qua dran tes da Amé ri ca por -
tu gue sa elas pre en che ram inú me ras ne ces si da des de cul to, man ti -
ve ram viva a cha ma do ca to li cis mo, eri gi ram igre jas, em pre en de -
ram obras pias, ga ran ti ram en ter ros cris tãos, as sis ti ram os ne ces si -
ta dos, subs ti tu í ram, en fim, em di ver sos as pec tos, a dé bil es tru tu ra
ecle siás ti ca que os por tu gue ses es ta be le ce ram aqui.

Se gun do Arthur Ra mos, a obra dos mis si o ná ri os no Con go
pre pa rou a ace i ta ção de vá ri as de vo ções que che ga ram à Amé ri ca
por tu gue sa. Frei Agos ti nho de San ta Ma ria, no iní cio do sé cu lo
XVIII, en tre tan to, ti nha uma ou tra ex pli ca ção para o iní cio do
cul to en tre os ne gros. Se gun do ele, foi uma ima gem res ga ta da em
Argel que deu iní cio ao cul to e le vou os ne gros a es co lhe rem-na
como pa dro e i ra. Go mes & Pe re i ra (1992:346) re la ci o na ram a li -
ga ção da fes ta de Nos sa Se nho ra do Ro sá rio com os ne gros a par tir
de um re la to do sur gi men to da ima gem nas águas. Se gun do o re la -
to, para lou var a Mãe de Deus, os bran cos trou xe ram ban da de mú -
si ca e can ta ram suas loas, cha man do a Vir gem — mas a ima gem
não se mo via. Vi e ram, en tão, os ne gros do Con go, ba ten do seus
ins tru men tos em rit mo ace le ra do, e a Se nho ra mo veu-se ape nas
len ta men te, per ma ne cen do nas águas. Foi so men te a ba ti da len ta
dos tam bo res do Mo çam bi que que ti rou a ima gem das águas. Aí,
os bran cos le va ram a ima gem para ca pe la, onde o pa dre a ben zeu.
Mas a ima gem de sa pa re ceu do al tar e vol tou às águas até que os ne -
gros a re ti ra ram, des ta vez de fi ni ti va men te, para tor ná-la sua pa -
dro e i ra.

Uma op ção da Igre ja pela Vir gem, ou uma op ção dos ne gros
por ela, fez da Se nho ra do Ro sá rio uma de vo ção es pe ci al? Aqui im -
por ta pen sar as es tra té gi as de pro mo ção do cul to na Amé ri ca por -
tu gue sa e, des ta ma ne i ra, re co nhe cer nos mis si o ná ri os je su í tas seus 
prin ci pa is pro mo to res, na me di da em que ti ve ram pa pel pre pon -
de ran te na ação evan ge li za do ra aqui di fun di da.

Para pen sar a ação je su í ti ca nes se tex to, no en tan to, o ca mi -
nho será ser vir-se de um dos seus ma i o res ex po en tes: Anto nio Vi e i -
ra, que foi, tal vez, a ma i or fi gu ra in te lec tu al lu so-americana no sé cu -
lo XVII. Mas a es co lha do seu nome de ve-se a uma sé rie de trin ta ser -
mões que es cre veu so bre o ro sá rio, pu bli ca dos ori gi nal men te em
dois vo lu mes, em 1686 e 1688, com o tí tu lo Ma ria Rosa Mís ti ca.

Nes ses ser mões, Vi e i ra es cre veu so bre a im por tân cia da ora -
ção ver bal e da ora ção men tal; e como no ro sá rio am bas se con ju -
gam, di zia que este era o meio mais efi caz de os ca tó li cos guar da -
rem os Man da men tos; tam bém de sen vol via a idéia de como, atra -
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vés da ora ção do ro sá rio, se po de ria com ba ter as he re si as. Pre o cu -
pa va-se, pois, em di vul gar a de vo ção ao ro sá rio e em de mons trar os 
po de res da ora ção atra vés dele.

No ser mão XII, um dos pou cos da ta dos, pre ga do em 1639, na 
Sé da Ba hia, Vi e i ra di zia que, em 1475, es tan do a ci da de de Co lô nia
blo que a da por to das as par tes, de vas ta da e ocu pa da pelo exér ci to de
he re ges, apa re ceu a Vir gem Ma ria a Ja cob Spren ger e man dou que
ele pre gas se e exor tas se a de vo ção ao ro sá rio e que pro me tes se, em
seu nome, que, por meio dela, toda a pro vín cia fi ca ria li vre das ar -
mas ini mi gas. E as sim a Vir gem te ria cum pri do a pro mes sa, pois a
vi tó ria foi ob ti da com a ex pul são dos he re ges. Ora, as sim como a
Vir gem or de na ra que Spren ger pre gas se o ro sá rio em Co lô nia, da
mes ma for ma man da va que Vi e i ra o pre gas se na Ba hia. Do mes mo
modo, ain da, como em vá ri os epi só di os de ba ta lhas an te ri o res, em
ou tros lu ga res da Eu ro pa, di an te da ame a ça he re ge em Per nam bu co, 
ca bia aos nos sos sol da dos co lo car a fi gu ra da Se nho ra nas ban de i ras
e usar o ro sá rio a ti ra co lo, pois, as sim, mes mo em des van ta gem nu -
mé ri ca, po de ri am al can çar a vi tó ria.

Mas, nos ser mões XVI, XX e XXVII, Vi e i ra pa re ce ter pre o -
cu pa ções para além das exe gé ti cas. Ne les, Vi e i ra re la ci o nou a de -
vo ção ao ro sá rio ao ca ti ve i ro dos ne gros pela es cra vi dão.

No ser mão XVIII, di ri gi do aos ne gros es cra vos, Vi e i ra ele -
geu como as sun to a car ta de al for ria ofe re ci da a eles pela Se nho ra
do Ro sá rio. O je su í ta di zia que, ao ver os ne gros tão de vo tos à Se -
nho ra, como fi lhos dela, con clu iu ser “o ca ti ve i ro da pri me i ra
trans mi gra ção [...] or de na do por sua mi se ri cór dia para a li ber ta -
ção da se gun da”. Mais do que isso: sua car ta de al for ria não só era
pro mes sa de li ber da de eter na na ou tra vida, mas de os es cra vos se
li vra rem do ma i or ca ti ve i ro des ta vida. Vi e i ra, en tão, cita Ho me ro
e Sê ne ca para di zer que os es cra vos não eram es cra vos em tudo: a
me lhor par te do ho mem, que é a alma, é isen ta de todo do mí nio
alhe io e não pode ser ca ti va. Des se modo, os ne gros, por mais que
pa de ces sem no ca ti ve i ro, de vi am se lem brar que aque le não era um 
ca ti ve i ro to tal, se não que meio ca ti ve i ro.

Ora, Vi e i ra de fen dia a idéia de que ha via dois ti pos de  ca ti -
vei ros: o do cor po, no qual os cor pos eram ca ti vos in vo lun ta ri a -
men te e es cra vos dos ho mens, e o da alma, em que as al mas, por
von ta de pró pria, se fa zi am ca ti vas e es cra vas do de mô nio. Se a alma 
era me lhor do que o cor po, e o de mô nio pior se nhor que o ho mem, 
se o ca ti ve i ro dos ho mens era tem po ral e o do de mô nio, eter no, o
ma i or e o pior ca ti ve i ro só po dia ser o da alma. A Se nho ra do Ro sá -
rio, en tão, se gun do Vi e i ra, ha ve ria de li ber tar, tor nar for ros os ne -
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gros do ma i or ca ti ve i ro. Os ne gros de vi am, as sim, ca ti va rem-se
para se li ber ta rem e se fa ze rem es cra vos da Vir gem do Ro sá rio para
não o se rem do de mô nio; apa ga rem a mar ca do de mô nio, que era a
mar ca dos ca ti vos, e co lo ca rem em seu lu gar a mar ca do ro sá rio,
essa, sim, a mar ca dos li ber tos.

Se gun do Sa un ders (1982:66), Go mes Ea nes de Zu ra ra foi
um dos gran des de fen so res da idéia de que os afri ca nos eram es cra -
vos por ca u sa do pe ca do. Se guin do os fi ló so fos es co lás ti cos, acre di -
ta va que ao pe car o ho mem po dia cair no es ta do ser vil e jus ti fi ca va
a es cra vi dão por ela po der trans for mar os ne gros em cris tãos e por
po der fa zer com que usu fru ís sem de um ní vel su pe ri or de exis tên -
cia ma te ri al. Para Sa un ders (idem:68), no que res pe i ta ao sé cu lo
XVI, a jus ti fi ca ção su pre ma para o trá fi co de es cra vos era a que sus -
ten ta va ser a es cra vi za ção um mé to do efi caz para tra zer os ne gros à
luz da fé cris tã.

Da vid Bri on Da vis (2001:109) diz que mu i tos his to ri a do res
exa ge ra ram a an tí te se es cra vi dão ver sus dou tri na ca tó li ca. A de fe sa
da es cra vi dão es te ve en tre la ça da com con ce i tos re li gi o sos, e este
amál ga ma, que se de sen vol ve ra na Anti gui da de, es ta va pre fi gu ra -
do no ju da ís mo e na fi lo so fia gre ga. A es cra vi dão, des se modo, em
um cer to sen ti do era vis ta como uma pu ni ção re sul tan te do pe ca -
do, ou de um de fe i to na tu ral da alma, que im pe dia uma con du ta
vir tu o sa. Era tam bém vis ta como um mo de lo de de pen dên cia e de
sub mis são. Mas, ain da em ou tro sen ti do, a es cra vi dão si tu a va-se
como pon to de par ti da para uma mis são di vi na. Foi da es cra vi dão
do cor po cor rom pi do de Adão que Cris to re di mi ra a hu ma ni da de.

Vi e i ra, no XXVII ser mão, se guin do a vi são ne o pla tô ni ca da
dis tin ção en tre cor po e alma, de fen deu a idéia de que a real es cra vi -
dão era a da alma, e des ta só se li vra ri am con ver ten do-se à fé ca tó li -
ca, re pre sen ta da pela de vo ção a Nos sa Se nho ra e ao ro sá rio, pos si -
vel men te os ma i o res sím bo los da Igre ja Ca tó li ca mis si o ná ria e
con tra-reformista. Na luta pela li ber da de da alma, va lia mes mo,
se gun do Vi e i ra, não obe de cer ao se nhor quan do este os le vas se a
ofen der gra ve men te a alma e a cons ciên cia. O je su í ta apro ve i ta va
para cri ti car os se nho res que não de i xa vam se rem mi nis tra dos os
sa cra men tos para os es cra vos, que os de i xa vam sem co nhe ci men to
da dou tri na, que não os de i xa vam ir à igre ja e os de i xa vam vi ver em
pe ca do. Ca bia ao es cra vo, por tan to, não ofen der a Deus e, caso
fos sem por isso cas ti ga dos, de ve ri am so frer “ani mo sa e cris tã men -
te”, ain da que por toda vida, pois es tes cas ti gos eram mar tí ri os.

No ser mão XX, Vi e i ra to mou como ques tão qual das ir man -
da des, a de ne gros ou de bran cos, é mais fa vo re ci da da Vir gem Se -
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nho ra. Para com pro var o amor da Mãe de Deus pe los es cra vos, Vi -
e i ra lem bra ria do epi só dio da Anun ci a ção, no qual Ma ria res pon -
deu ao Anjo: “Eis a es cra va do Se nhor!”. Vi e i ra ar gu men ta ria, en -
tão, que a ra zão pela qual Ma ria se de cla rou es cra va an tes de con ce -
ber o Fi lho de Deus te ria sido “por que o par to, se gun do as Leis,
não se gue a con di ção do pai, se não da mãe”. Assim, ao fa zer essa
de cla ra ção an te ci pa da, ela quis

[...] que o Fi lho, que ha via de ser seu, como fi lho de Escra va, nas ces se
Escra vo nos so. Enquan to Fi lho de seu Pai, é se nhor dos ho mens; mas en -
quan to Fi lho de sua Mãe, quis a mes ma Mãe, que fos se tam bém Escra vo
dos mes mos ho mens.

No sé cu lo XVII, a par tir da Espa nha, teve gran de in cre men -
to a de vo ção à san ta es cra vi dão.

Da Espa nha, a es cra vi dão ma ri a na pas sou à Fran ça, gra ças ao Car de al de
Bé rul le e ao Arqui diá co no de Évre ux, H. Bou don, que em 1667 es cre veu 
o li vro Deus Só ou a San ta Escra vi dão à Admi rá vel Mãe de Deus, no qual
es cla re ce que essa for ma de es cra vi dão con sis te num “san to co mér cio
com a Ra i nha do Céu e da Ter ra, pelo qual se con sa gra a Ela a pró pria li -
ber da de para in gres sar no nú me ro dos seus es cra vos, cons ti tu in do-A pa -
tro na ab so lu ta do pró prio co ra ção, ce den do-lhe o di re i to que se tem em
to das as boas ações, de di can do-se in te i ra men te ao ser vi ço de sua gran de -
za e fa zen do dis so alto pro tes to”. (San tos, 1996:134)

Em 1694, D. Pe dro II de Por tu gal che gou a apro var os es ta -
tu tos da Con fra ria dos Escra vos de Nos sa Se nho ra da Con ce i ção
— en tão já pa dro e i ra do Re i no e de seus do mí ni os — na igre ja de
Vila Vi ço sa. A es cra vi dão ma ri al ga nhou con tra fa ções e aco lhi da
en tre gru pos, como o dos qui e tis tas, que fo ram con de na dos pela
Igre ja, in flu en ci a da, em mu i to, pelo ati vis mo da Com pa nhia de
Je sus. Vi e i ra, se em ou tros ser mões pre ga va a pri o ri da de ao fa zer,
não pa re ce ter se de ti do na po lê mi ca en tre vo lun ta ris tas e qui e tis -
tas, e, tal vez, te nha se in flu en ci a do pela es cra vi dão ma ri al na es te i -
ra de Bé rul le e Bou don e da es co la es pa nho la.

O ser mão XIV — tam bém dos pou cos da ta dos — foi pre ga -
do na Ba hia à ir man da de de ne gros em um en ge nho, no ano de
1633. Nele, Vi e i ra in ten tou com pa rar a pa i xão de Cris to ao so fri -
men to dos ne gros no ca ti ve i ro. E, des sa ma ne i ra, pode con ju gar a
exe ge se, a pro pa gan da e a es cra vi dão ne gra, ao fa lar dos mis té ri os
con ti dos no ro sá rio, com pa rá-los ao so fri men to ne gro na co lô nia e 
apon tar para a Vir gem como mãe tam bém dos es cra vos.

A aná li se da sé rie de ser mões Ma ria, Rosa Mís ti ca de Vi e i ra
pode ilu mi nar a im por tân cia da de vo ção ao ro sá rio, po rém, mais

Viagens do Rosário entre a Velha Cristandade e o Além-Mar

Estu dos Afro-Asiáticos, Ano 23, nº 2, 2001, p. 15

Revista Estudos Afro-Asiáticos
1ª Revisão: 17.01.2002
2ª Revisão: 07.02.2002
Cliente: Beth Cobra – Produção: Textos & Formas



do que isso, como tal de vo ção se con ju mi na va com as pre o cu pa -
ções de uma Igre ja ao mes mo tem po in qui e ta e ex pan si o nis ta. Mas
a pe ne tra ção da de vo ção ao ro sá rio e à Se nho ra do Ro sá rio no Bra -
sil só pode ser com pre en di da no es pa ço mais am plo da ve lha cris -
tan da de, por um lado, e do Impé rio por tu guês, por ou tro.

A Áfri ca foi cam po de ex pe riên ci as da po lí ti ca de ex pan são e
co lo ni za ção por tu gue sas. Sua an te ri or con quis ta, a da Amé ri ca,
por tan to, não pode ser es que ci da para ava li a ção tam bém do pa pel
fun da men tal que cou be ao ca to li cis mo na do mi na ção por tu gue sa.
Mas é ao con si de rar a con co mi tan te pro mo ção da de vo ção ao ro sá -
rio na ve lha cris tan da de e no ul tra mar que po de mos per ce bê-lo
como uns dos ins tru men tos prin ci pa is de pro pa gan da da fé, li ga do 
ao es pí ri to da Re for ma ca tó li ca.

NotasSe gun do A. C. Gon çal ves, os cro nis tas João de Bar ros, Rui de Pina e Gar cia de Re sen -
de não es tão de acor do quan to às da tas e nú me ro de ex pe di ções de Di o go Cão. “A pri -
me i ra vi a gem te ria sido 1482 — 83 e a se gun da, na qual su biu o rio Con go até as ca ta -
ra tas do Ye la la, em 1484 — 85” (Gon çal ves, 1992:525).
“Até as ilhas de Cabo Ver de, a ar ma da foi co man da da por Gon ça lo de Sou sa. Mas,
ten do fa le ci do este, as su miu o co man do Rui de Sou sa [...]” (Ara ú jo & San tos,
1993:646)
“A que Ordem per ten ce ri am es tes três pri me i ros mis si o ná ri os? Sur gem di fe ren tes
pos si bi li da des. João de Bar ros, na sua Dé ca da Pri me i ra, ca pí tu lo III, quan do re fe re a
edu ca ção, no con ven to dos Lói os (fra des de São João Evan ge lis ta) dos jo vens na tu ra is 
do Con go e do seu bap tis mo, an tes de se rem en tre gues aos cu i da dos de Gon ça lo de
Sou sa para os res ti u ir à pá tria, diz que foi es co lhi do um do mi ni ca no. Os Lói os, por
sua vez, re i vin di cam para a sua obra a pri ma zia da ac ção apos tó li ca em pre en di da e
men ci o nam como su pe ri or frei João de San ta Ma ria, ‘re li gi o so de gran des le tras e vir -
tu des’, bem como Frei João de Por ta le gre, Frei Antó nio de Lis boa e o ‘Ma ni con go’,
Frei Vi cen te dos Anjos, as sim cha ma do por ter sido um dos mais no tá ve is mis si o ná ri -
os da evan ge li za ção do Con go” (Ara ú jo & San tos, 1993:648).
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