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RESUMO 

 

Este trabalho tem por finalidade examinar as causas e a estratégia de defesa 

utilizada pelo réu no processo inquisitorial do padre Antônio Vieira, influente padre 

jesuíta que viveu durante quase toda a extensão do século XVII, atuou intensamente no 

Brasil colonial e ainda como conselheiro da Corte portuguesa. Neste sentido, será 

fornecida uma análise do contexto histórico do período, momento marcado pela 

restauração da independência de Portugal em 1640, o que por sua vez determinou a 

acessão da carreira política de Vieira, além de examinar a íntima relação do padre com 

a Corte, culminando em sua acusação pelo Santo Ofício. Logo em seguida, serão 

apreciadas as causas informais e formais do processo em questão, apresentando-se 

um breve sobre a inquisição em Portugal e demonstrando as prevenções do Tribunal no 

caso, bem como as principais estratégias de defesa adotadas pelo réu. 

 

Palavras-chave: Antônio Vieira. Inquisição. Processo. Causas. Defesa. 
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ABSTRACT 
 

This presente work aims to examine the causes and the defense’s strategy used 

by the indictee in the inquisitorial process of Father Antonio Vieira. Influential Jesuit 

priest who lived during almost the entire period of the seventeenth century, that worked 

intensely in time of Brazil,  Portuguese colony and also as a counsceler of the 

Portuguese Court . In this sense, it provided an analysis of the historical context of the 

period, a period marked by the restoration of independence from Portugal in 1640. The 

mentioned period in turn determined the accession of Vieira's political career, in addition 

to examining the close relationship of the priest with the Portuguese Court,  culminating 

in his indictment by the Holy Office. Soon after, informal and formal causes of the 

process in question will be assessed, with a brief about the Inquisition in Portugal and 

demonstrating the preventions of the Inquisition Court in the case, as well as those most 

important defense strategies adopted by the defendant. 

 

Keywords: Antônio Vieira, Inquisition, Process, Causes, Defense. 
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INTRODUÇÃO 

 

A presente pesquisa acadêmica tem como finalidade compreender quais foram 

as causas e principais estratégias de defesa do réu no processo inquisitorial 

envolvendo o padre Antônio Vieira, instaurado em 1663 pelo Santo Ofício de Portugal, 

assim como analisar a amplitude dessas causas, peculiaridades do caso e a condução 

da defesa do réu perante o referido tribunal eclesiástico. 

Resumidamente, podemos dizer que a importância do estudo das causas e 

estratégias de defesa do réu no processo do padre Antônio Vieira manifesta-se no 

sentido de demonstrar a influência de circunstancias informais para a instauração de 

processos jurídicos de grande repercussão, no qual a aplicação de uma estratégia de 

defesa singular demanda estudo pormenorizado deste caso jurídico, importante lição 

forense que faz parte do patrimônio histórico luso-brasileiro 

O escopo de tal trabalho é examinar, de maneira detalhada, o contexto histórico 

do período da Restauração de Portugal, analisando, em especial, o momento de 

ascensão política do padre Antônio Vieira, além do período de instauração do processo 

inquisitorial contra ele movido, na década de 1660, para, consequentemente, detalhar 

as causas para a abertura desta notória ação de foro religioso, bem como os 

movimentos cautelares adotados pelo Tribunal e a defesa desempenhada pelo réu. 

O presente trabalho se constitui em uma pesquisa qualitativa que usa como 

métodos técnicos e de pesquisa a pesquisa bibliográfica, por meio da leitura de 

biografias, autos do processo, cartas e artigos de história, relativos ao contexto histórico 

do período de atuação do padre Antônio Vieira, especialmente quando de sua atuação 

política e indiciamento. 

No segundo capítulo desse trabalho, analisaremos o contexto histórico 

imediatamente antecedente à formulação do processo canônico, com o escopo de 

possibilitar ao leitor compreender por meio do exame do cenário político do período 

anterior à instauração da lide, a fim de examinar os fatos políticos que contribuíram 
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para a derrocada da influência do padre Antônio Vieira na Corte, o que por fim 

possibilitou a agilização dos procedimentos preventivos da inquisição para a abertura 

do processo contra o renomado jesuíta do momento. Igualmente serão abordadas as 

causas formais do processo, também conhecidas como causas heterodoxas por 

corresponderem aos motivos relacionados a fé, intrínsecos às matérias de competência 

do Santo Ofício.  

Ato contínuo, passaremos, no terceiro capítulo, a ponderar acerca das 

peculiaridades adotados no caso, bem como as principais estratégias seguidas pelo 

padre jesuíta, fornecendo ao leitor os aspectos relativos à defesa do réu. Além disso, 

será ressaltada a discussão atinente ao procedimento preventivo especial adotado 

neste processo inquisitorial, característica que encontra ressonância em outros 

processos notórios, de grande reverberação social e que, portanto, demandavam maior 

cuidado do Tribunal da Inquisição.  
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1 CONTEXTO HISTÓRICO DE PORTUGAL E ASCENSÃO POLÍTICA DE 
VIEIRA 

 

A fim de entendermos o contexto que culminou na acusação do padre Antônio 

Vieira é salutar analisarmos a história de Portugal no século XVII, dado que as razões 

para a instauração do processo canônico em questão são resultado de tensões, não só 

de natureza religiosa, mas sobretudo política. Isso se deu devido ao alto envolvimento 

de Vieira com as questões da Corte, o que não é de se estranhar numa época de forte 

influência da Igreja na vida política e social. 

 

1.1 UNIÃO IBÉRICA 

 

A causa da união dos reinos de Portugal e Espanha em 1580 deu-se por uma 

crise dinástica provocada pela falta de um herdeiro para sucessão de Dom Sebastião, 

então rei de Portugal. Ao contrário de Antônio Vieira, que viveu até seus 89 anos, Dom 

Sebastião morreu jovem, aos 24 anos, em 1578 quando travou batalha no Marrocos a 

fim de expandir a influência do reino no norte da África. 

Da disputa pelo trono de Portugal ganhou Felipe II, rei da Espanha, que também 

possuía ligações à casa dos Habsburgo, como D. Sebastião, e era até o momento um 

dos reis mais poderosos da Europa cristã, fatos estes que facilitavam a sua legitimação 

à Coroa portuguesa. Apesar de submetido à Coroa espanhola, com a prerrogativa de 

ser governado apenas por membros da dinastia Habsburgo, de preferência do rei 

espanhol, Portugal conseguiu conservar alguns privilégios, a citar manteve a cunhagem 

das próprias moedas, a manutenção da língua e usos do país, bem como a garantia de 

que os governadores nomeados pela Coroa fossem, necessariamente, portugueses. 
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As consequências da União Ibérica na colônia brasileira talvez tenham sido mais 

nefastas que na própria metrópole portuguesa, posto pelo fato de que agora eram alvos 

fáceis dos inimigos da Espanha da época, sendo a Holanda o maior deles.  

A invasão holandesa da Bahia em 1624 fez despertar o espírito combativo de 

Antônio Vieira, manifesto em muitos de seus sermões do período, espírito este que nos 

próximas décadas seria canalizado para a defesa da independência de Portugal, após 

sua restauração.  

De certo, é consenso entre os historiadores especializados que os jesuítas 

portugueses ofereceram sinais de resistência à união dos reinos ibéricos. Ronaldo 

Vainfas (2011, p. 62-64) descreve com clareza a atmosfera que tomou conta do reino 

após o desastre que acometeu a campanha de D. Sebastião:  

[...] a primeira evidência das reservas dos jesuítas portugueses em face 

da possível união com Castela, uma vez morto o rei d. Sebastião em 

Alcácer Quibir, no Marrocos, apareceu no sermão pregado pelo padre 

inaciano Luís Álvares, em setembro de 1578, cerca de um mês após a 

batalha. [...] A União Ibérica era uma possibilidade concreta, em 1578, 

quando pregou o jesuíta Luís Álvares que, além de condenar a aventura 

catastrófica de Alcácer Quibir, aludiu, de maneira sutil, às provocações 

que passariam os portugueses sob dominação castelhana. Luís Álvares 

voltou a pregar nos anos seguintes, já com a União Ibérica consumada, 

condenando a dominação castelhana. Nem por isso os jesuítas 

portugueses fizeram oposição frontal à dinastia filipina, e nem poderiam 

fazê-lo, por razões institucionais. O voto solene e principal da 

Companhia de Jesus era o de fidelidade ao papa – e o papa reconheceu 

a legitimidade dinástica dos Filipe, o que equivalia a uma condenação da 

dinastia restauradora dos Bragança. A oposição dos jesuítas 

portugueses aos Filipe foi surda, quase clandestina, embora restrita a 

sermões nostálgicos da soberania portuguesa, por vezes de d. 

Sebastião [...] 
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Nascia o “sebastianismo”, movimento que reuniu as diversas crenças populares 

da época que ansiavam o retorno do rei D. Sebastião. Segundo as crenças portuguesas 

o rei estaria escondido ou até mesmo preso em virtude da derrota no Marrocos, mas 

que haveria de voltar para restaurar o reino. 

 

1.2 RESTAURAÇÃO DA INDEPENDÊNCIA E ASCENSÃO NA CORTE 

  

 A restauração da independência de Portugal ocorreu no final de 1640, após 

golpe de estado chefiado pelo grupo designado de Os Quarenta Conjurados. A 

restauração aproveitou-se da revolta da Catalunha, que dividiu a atenção e esforços da 

Espanha no momento. Foi nesta ocasião que o padre Vieira, que já nessa época reunia 

certo prestígio na colônia brasileira por sua grande oratória, retorna para Portugal 

fazendo parte de uma delegação oficial para jurar fidelidade ao novo monarca. 

 Aos 33 anos, Vieira já era jesuíta a mais de uma década e acumulava em si 

experiências políticas adquiridas durante as invasões holandesas no Brasil. Logo 

chamou a atenção de D. João IV, por sua oratória e desvinculação da Corte portuguesa, 

tornando-se pregador da Capela Real.  

Embora a Restauração de Portugal tivesse sido bem sucedida, muitos eram os 

membros da nobreza e clero que se mantinham fiéis à Filipe IV. Em 28 de julho de 1641 

foi descoberta uma conspiração pró-filipina, a qual vale mencionar que contava com o 

apoio da Inquisição, que durante o período foi francamente apoiadora da manutenção 

da União Ibérica, em favor da Espanha. O castigo dos conjurados foi duro e foi nesse 

ambiente que Antônio Vieira pregou tanto para nobres apoiantes de D. João IV, quanto 

para os ressentidos, transfigurando o velho sentimento sebastianista e apontando D. 

João IV como realizador da antiga crença popular. 

 Neste período, segundo o historiador Ronaldo Vainfas (2011, p. 97):  

[...] em sermão novamente pregado na Capela Real alguns meses 

depois, em 19 de março [1641], data do aniversário do rei, Vieira voltaria 
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à questão sebástica no contexto da profecia restauradora. Diversos 

historiadores afirmam que, de sermão em sermão Vieira ia 

transformando o sebastianismo em joanismo. Não negava o 

sebastianismo, mas mudava-lhe o sentido. Nesse sermão, Vieira 

simplesmente comparou d. João e Cristo – em mais uma de suas 

prédicas audaciosas –, frisando que ambos tinham nascido sob proteção 

de São José. A data do aniversário do rei era dia de são José. Cristo, 

por sua vez, nascera na família de são José. Não por acaso, estavam 

destinados a serem ‘ambos reis, ambos redentores, ambos encobertos 

[...] 

 

 Tais comparações audaciosas eram mal vistas pelo Santo Ofício de Portugal que 

preocupava-se em combater a heresia nos reinos cristãos em que se fazia presente. 

Vale mencionar que da conspiração de 1641 que reagiu à tomada de independência do 

reino, foi preso o inquisidor geral d. Francisco de Castro, que tinha sido nomeado no 

tempo dos Filipe. Estes fatos exacerbaram as diferenças entre a Inquisição em Portugal, 

que estava ao lado dos interesses espanhóis em manter a União Ibérica, e o padre 

Antônio Vieira que se tornou defensor da legitimidade do novo rei. 

Apesar de atrair muitos inimigos, foi como pregador do rei que o Padre Antônio 

Vieira emergiu em prestígio e influência no império lusitano. Foi a partir de 1643 que 

Vieira se tornou a principal figura política da monarquia portuguesa, tornando-se o 

homem de maior confiança do rei, seu principal conselheiro em assuntos internos e 

externos, políticos ou econômicos.  

 A Restauração de Portugal mudou radicalmente os paradigmas diplomáticos da 

época e a partir de então as pazes com a Holanda se faziam imprescindíveis, a fim de 

reunir os esforços portugueses contra a provável oposição espanhola à recém 

proclamada independência. Agora, Vieira não podia mais sustentar aquele discurso 

combativo aos holandeses que proferira na colônia brasileira. 

A sobrevivência do reino português estava em jogo neste delicado período. 

Iniciou-se então uma diligência diplomática para a Holanda através do embaixador 
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Tristão de Mendonça Furtado, que por fim mostrou-se fraco em suas gestões na cidade 

holandesa de Haia. O diplomata português havia sido persuadido pelos conselheiros do 

rei recém coroado de que deveria requisitar a devolução dos territórios conquistados 

pela Holanda nos tempos de União Ibérica, pois cessada estava a causa de conflito 

entre os dois países. Ora, agora Portugal reclamava ter sido também vitima da Espanha, 

inimiga em comum com os holandeses. A tentativa não surtiu efeito pois os holandeses 

muito haviam investido na captura das colônias, matéria que para eles não se resumia 

à uma questão de Estado, mas sim de ordem econômica. Ou seja, os holandeses não 

haveriam de restituir os portugueses se não vissem nisso uma vantagem significativa. 

 A diplomacia de Tristão de Mendonça Furtado resultou em um acordo muito mal 

visto em Portugal por ser considerado desfavorável aos interesses do reino. O 

diplomata assinara em 12 de junho de 1641 um tratado onde a Holanda assumia, 

vagamente, que os territórios coloniais conquistados pelos holandeses poderiam ser 

objeto de futura partilha ou troca. O tratado ainda previa uma trégua de 10 anos e que, 

em caso de hostilidades, os súditos do príncipe de Orange não poderiam ser levados à 

Inquisição por motivo de sua confissão religiosa.  

Como podemos ver novamente, os interesses religiosos, políticos e econômicas 

se embaraçam nessa época. Neste período a Holanda era um refúgio para dissidentes 

da fé católica, sendo conhecida por resguardar os ideais da igreja reformada que a 

pouco tempo havia feito oposição à supremacia católica na Europa. Este fato levou 

muitos judeus portugueses à buscar refúgio na Holanda desde a conversão forçada em 

1498. 

Não obstante, embora irresoluto na sua posição como católica, Antônio Vieira 

não poupou esforços no sentido de fazer as pazes com a Holanda, principalmente 

através de alianças com as comunidades sefardicas portuguesas, como veremos 

adiante. Depois de Tristão, foram enviados à Holanda também Francisco de Andrade 

Leitão, em 1642, e Francisco de Sousa Coutinho que foi embaixador na Holanda de 

1644 a 1649. A situação diplomática neste período de estabilização da restauração era 

tão importante para Portugal, que Antônio Vieira, imbuído de suas novas funções junto 

à Corte, achou por bem participar pessoalmente nas discussões na França e Holanda. 
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1.3 VIAGENS DIPLOMÁTICAS 

  

Antônio Vieira foi nomeado diplomata do rei em 1646, devendo figurar como 

coadjutor dos ministros do rei para as missões na França e Holanda. É verdade, como 

elucida o historiador Ronaldo Vainfas (2011, p. 103-104), que Vieira já desfrutava de 

enorme influência na Corte neste momento:  

[...] As habilidades retóricas de Vieira foram a base de sua ascensão 

política na Corte. Antes de tudo, sua posição foi reforçada, no púlpito da 

Capela Real, com a nomeação para o cargo de pregador régio. Vieira 

fez do púlpito uma tribuna política, desde o primeiro sermão pregado em 

1642, e continuou a fazê-lo até o fim da década. As grandes decisões da 

monarquia passaram a ser divulgadas por meio dos sermões de Vieira, 

alçado, na prática, à posição de porta-voz da Coroa [...]  

 

 A questão da diáspora judaica muito atraía Vieira, que acompanhava de longe a 

trajetória bem sucedida dos judeus portugueses que se refugiaram na Holanda a fim de 

sair do alcance das políticas agressivas da Inquisição. Antônio Vieira, então em posição 

de destaque, passou a defender a ideia de trazer os judeus portugueses de volta para o 

reino, a fim de obter seu apoio para Portugal. O padre reconhecia o grande potencial 

econômico dos mercadores sefarditas, que também se espalhavam nas nações 

próximas, a citar: França, Holanda, Marrocos, Império Otomano, etc. É provável que 

Antônio Vieira tenha tomado conhecimento da comunidade judaica holandesa através 

de Duarte da Silva, grande negociante a quem conheceu na Bahia. 

 As objeções de caráter religioso, neste aspecto, eram contornadas pelo padre, 

que não tardava de lembrar que quase a totalidade dos reis católicos da Europa 

admitiam judeus em seus reinos, incluindo o próprio Papa que também permitia que os 

judeus vivessem em território pontifício. 
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 Da sua viagem à França, que tinha por objetivo retomar um projeto de aliança 

com o país, somente conseguiu uma vaga promessa de apoio dos representantes 

franceses, em Haia, nas tratativas com os holandeses. Na Holanda as discussões 

diplomáticas foram marcadas por muitos insultos ao embaixador Francisco de Sousa 

Coutinho e ameaças holandesas de declaração de guerra à Portugal, por causa da 

rebelião de colonos no Brasil. Os holandeses acusavam o rei de Portugal de apoiar a 

rebelião no Brasil, a fim de reaver territórios ocupados em 1641 pelo holandeses. Na 

verdade o avanço na reconquista luso-brasileira se devia à iniciativa dos senhores 

pernambucanos, apesar de haver um apoio crescente por parte do governador da 

Bahia Antônio Telles da Silva.  

 Podemos dizer que a missão de Vieira na Holanda buscou antes de tudo 

estabelecer contatos com os judeus portugueses que lá viviam. Vieira procurou oferecer 

privilégios, em nome da Coroa, àqueles que decidissem retornar para Portugal com 

suas riquezas. Chegou a conversar com Menasseh ben Israel, grande impressor e 

principal rabino da comunidade judaica portuguesa de Amsterdã, que assim como 

Vieira, também se destacou na diplomacia ao negociar com Oliver Cromwell a 

autorização para o estabelecimento de um núcleo de sefarditas em Londres em 1656.  

A principal estratégia de Vieira junto às comunidades de judeus portugueses 

refugiados nos países em que visitara, era sinalizar um afrouxamento das políticas 

inquisitoriais em relação aos cristãos-novos através de uma articulação com a Coroa 

portuguesa. Vieira chegou a apresentar ao rei um resumo das reinvindicações comuns 

dos judeus portugueses de Rouen, cidade francesa onde fez escala, e da Holanda. Eles 

exigiam, em suma, que as denúncias contra cristãos-novos não fossem mais secretas, 

assegurando-se o direito de defesa para os acusados; exigiam a abolição do confisco 

dos bens dos condenados, a fim de trazer segurança ao comércio; exigiam também o 

fim da diferença jurídica entre os cristãos-novos e cristãos-velhos no reino. 

 Quando Vieira chegou à Holanda em 1647, sua primeira deliberação foi agenciar 

a compra de quinze fragatas necessárias à defesa da Bahia. O padre tinha autorização 

de realizar transações em nome do rei, e os negócios envolvendo a compra dos navios 

se davam por intermédio do negociante Duarte da Silva, cristão-novo conhecido de 
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Vieira ainda no Brasil. A transação não foi completada pois, em fevereiro de 1648, 

Duarte da Silva foi preso pela Inquisição por culpas de judaísmo, fato que comprometeu 

o diálogo entre o jesuíta e os cristãos-novos e judeus na Holanda. Pesava para a 

Inquisição que Duarte da Silva fora um dos primeiros cristãos-novos a apoiar a 

Restauração, que como vimos não contava com o apoio do Santo Ofício. O cristão-

novo havia liderado consórcio que emprestou elevada quantia de capital ao rei logo 

após sua aclamação. 

 Ronaldo Vainfas (2011, p. 143-144), especialista em matéria de inquisição, nos 

conta:  

[...] ao prender Duarte da Silva, em 6 de dezembro de 1647, a Inquisição 

escolheu o alvo certo para sabotar a missão de Antônio Vieira na 

Holanda, dose que repetiria mais adiante, em 1649, ao mandar prender 

o judeu Manuel Fernandes de Vila Real, principal agente de d. João IV e 

do próprio Vieira na França. Mas a prisão de Duarte da Silva foi até 

então o maior golpe da série de estocadas que o Santo Ofício dava na 

monarquia desde que o rei se viu obrigado, por prudência, a libertar o 

inquisidor-geral, d. Francisco de Castro, em 1643, por sua participação 

na conjura de 1641 [...] 

 

 Como se não bastasse a insurreição no Brasil, o encarceramento de dez judeus 

em Pernambuco, em 1646, conhecidos como “os prisioneiros do forte Maurício”, 

desafiou a política exterior do rei, uma vez que os presos estavam cobertos pelo tratado 

luso-holandês de 1641. Um dos artigos do tratado estipulava, como já vimos, que os 

súditos do príncipe de Orange não poderiam ser levados à Inquisição por motivo de sua 

confissão religiosa. O rei conseguiu a liberação de três, porém os demais presos do 

forte Maurício foram processados e condenados pelo Santo Ofício. Vale a pena desde 

logo destacar que o Santo Ofício só tinha jurisdição sobre os fiéis, ou seja, aqueles que 

tinham sido batizados pela Igreja Católica, como parecia ser o caso dos judeus falantes 

de português capturados no forte. Estes fatos depreciavam em muito a credibilidade, 
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seja dos embaixadores portugueses em Haia, seja de Antônio Vieira junto à 

comunidade judaica de Amsterdã. 

 As diversas prisões e condenações pelo Santo Ofício do período acabaram por 

devastar os planos de Antônio Vieira de atrair os judeus portugueses da Holanda de 

volta para Portugal, pois sinalizavam uma fraqueza no rei de Portugal, incapaz de 

impor-se à Inquisição.  

A gota d’agua na tensão diplomática entre os dois países chegou com a notícia, 

em Haia, sobre a vitória dos rebeldes na batalha dos Guararapes, em 19 de abril de 

1648. Após tal batalha, a vitória dos rebeldes no Brasil parecia inevitável. Os 

holandeses indignados com os acontecimentos no Brasil ameaçaram invadir Lisboa, ou 

aliar-se com sua inimiga histórica, a Espanha, na guerra contra a Restauração. 

 O sucesso da insurreição também preocupou os judeus portugueses na Holanda, 

pois desde 1645 recebiam notícias de execuções sumárias de judeus que eram 

capturados pelos rebeldes. Os comissários holandeses logo impuseram duras 

exigências ao embaixador Sousa Coutinho, dentre elas, a citar: restituição de todos os 

territórios que possuía a Companhia das Índias Ocidentais em 1641, novas concessões 

territoriais na África; grandes indenizações de guerra; pagamentos de dívidas que os 

colonos tinham com a Companhia das Índias Ocidentais. 

 Juntamente com o embaixador Coutinho, Vieira apoiou o cumprimento das 

exigências holandesas, o que lhe rendeu a fama de traidor e até mesmo “Judas de 

Portugal”. Isso ocorreu porque neste momento a Corte dividiu-se em duas facções, a 

dos que eram favoráveis à guerra com a Holanda e a dos que queriam cumprir as 

exigências holandesas. A facção que não concordava em seguir as exigências 

holandesas era liderada pelo secretario da Fazenda, Pedro Fernandes Vieira, inimigo 

assumido de Antônio Vieira, e ele era apoiado por um alto membro do clero, bispo de 

Elvas, D. Manuel da Cunha. O rei cedeu aos conselhos de Vieira e, em 1648, antes de 

serem acertados os termos finais do novo tratado, Vieira retorna para Lisboa. 
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1.4 REGRESSO A PORTUGAL E AFASTAMENTO NO BRASIL 

 

 Ao retornar à Portugal em 1648 Vieira escreveu um parecer, conhecido como 

“Papel Forte”, onde reiterava sua posição favorável à restituição aos holandeses dos 

territórios conquistados pelos rebeldes luso-brasileiros. O conflito entre as facções da 

corte que apoiavam a possível guerra com a Holanda e os que apoiavam a submissão 

às exigências holandesas havia se intensificado devido à conquista de Angola pelas 

tropas de Salvador Correia de Sá no final do ano de 1648.  

 Embora os insurretos no Brasil estivessem angariando vitórias, Antônio Vieira 

considerava a insurreição uma irresponsabilidade por parte dos rebeldes luso-

brasileiros, pois sujeitava o reino português a uma nova frente de batalha com a 

Holanda, como se já não bastasse os esforços de guerra com a Espanha na fronteira, a 

fim de afirmar sua independência.  

 Ronaldo Vainfas (2011, p. 168) narra:  

“A influencia política de Vieira na Corte seria muito prejudicada com a 

sua posição nas “pazes com a Holanda”, sobretudo depois da vitória dos 

insurretos, em 1654. Mas, na altura em que escreveu o “Papel forte”, 

Vieira não se deixou intimidar, nem pelos rivais do aparelho de Estado, 

nem pelo Santo Ofício, que sabotava ao máximo a politica pro-judaica 

que Vieira recomendava ao rei. Pelo contrário, apostando no apoio que 

o reino poderia receber dos mercadores cristãos-novos e judeus, Vieira 

levou adiante a sua luta contra a Inquisição, convencido de que a única 

saída para Portugal, então muito prejudicado pela diminuição das rendas 

coloniais, era atrair o capital sefardita. Era preciso garantir, para a 

comunidade judaico-portuguesa, que ele não tinha blefado quando 

prometeu atacar o Santo Ofício em favor dos cristãos-novos; era urgente 

demonstrar que o rei tinha poder suficiente para encurralar o Santo 

Ofício.” 
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 Neste diapasão, o rei formalizou uma aliança comercial com os cristãos-novos do 

reino por meio da criação da Companhia Geral do Comércio do Brasil, restringindo 

também os poderes do Santo Ofício no tratamento dos cristãos-novos condenados pelo 

tribunal, isentando-os do confisco de bens, como Vieira havia prometido aos judeus que 

encontrou nas viagens diplomáticas à França e Holanda. 

 Tais acontecimentos acirravam o conflito entre a Coroa e a Inquisição, e Antônio 

Vieira figurava claramente como o grande idealizador da política pro-judaica de d. João 

IV. Em sermão proferido na Capela Real em fevereiro de 1649, na primeira sexta-feira 

da Quaresma, Vieira demonstra com clareza que tinha reunido muitos inimigos à essa 

altura:  

[...] Todos os bens, ou sejam da natureza, ou da fortuna, ou da graça, 

são benefícios de Deus, e a ninguém concedeu Deus esses benefícios 

sem a pensão de ter inimigos. Mofino e miserável aquele que os não 

teve. Ter inimigos parece um gênero de desgraça, mas não os ter, é 

indício certo de outra muito maior. [...] Pode haver maior desgraça que 

não ter um homem bem algum digno de inveja? (VIEIRA, 1951). 

 

 Desde que retornou a Portugal Vieira não mediu esforços na sua luta contra a 

Inquisição, chegando até mesmo a comparar, em um de seus sermões, os inquisidores 

aos “fariseus do templo” dos tempos de Jesus. Quando o Conselho Geral solicitava a 

intervenção do papa contra as políticas de confisco do rei, Vieira questionou “É licito ou 

não pagar tributo a César?”. Tal era o conflito entre o jesuíta e o Santo Oficio que a 

própria Companhia de Jesus começou a ameaçar expulsá-lo em 1649. Isso porque 

Vieira era visto como um porta-voz dos jesuítas portugueses, porém não eram todos na 

companhia que se viam representados pelo padre. Já em 1644 os jesuítas portugueses 

quase aplicaram uma pena disciplinar a Vieira, que teria sido afastada apenas por 

intermédio do rei. 

 Vieira acabou por ter de decidir: se afastaria das polêmicas políticas do reino ou 

acabaria expulso da ordem a qual pertencia. D. João IV percebera que nada podia fazer 
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dessa vez, pois Vieira já havia extrapolado em suas controvérsias e o seu pedido de 

expulsão já havia sido enviado à Roma, por meio do padre geral Francesco Piccolomini.  

 Em 1649 Antônio Vieira foi designado para regressar ao Brasil. Vieira seria 

enviado ao Maranhão a fim de finalmente afastar-se da política, como condição para 

não ser expulso da ordem inaciana, porém antes deveria realizar uma última missão 

diplomática para a Itália, a mando do rei. A sua missão na Itália tinha como objetivo 

primordial, e informal, aproximar-se da Espanha em busca da paz, por meio da união 

dinástica com Portugal. Por outro lado, caso a aproximação não fosse possível, deveria 

criar embaraços para Filipe IV com os napolitanos, que ameaçavam rebelar-se contra a 

dominação espanhola em Nápoles. 

 Os planos dessa última viagem diplomática acabaram frustrados pois, tão logo o 

embaixador espanhol soube das tramas de Antônio Vieira, ordenou sua saída imediata 

de Roma, caso contrário mandaria matá-lo. Vieira obedeceu as ordens e saiu às 

pressas de Roma, chegando em Portugal em 1650 e seguindo para o Brasil em 1652, 

conforme acordo verbal que tinha firmado com os superiores da Companhia de Jesus, a 

fim de evitar sua expulsão da ordem religiosa. 

 De volta ao Brasil, o padre Antônio Vieira acabaria sendo conhecido como 

“Paiaçu”, que significa “grande pai” em tupi, por sua divergência para com a escravidão 

indígena. Podemos destacar que mesmo durante sua estadia no Maranhão, Vieira não 

aplacaria sua postura ativista e combativa e acabaria arrumando contendas com os 

senhores de engenho da região, por sua postura contrária à escravidão dos povos 

nativos. 

 Foi ainda durante a sua estadia no Maranhão em 1659, três anos após a morte 

de D. João IV, que o padre Antônio Vieira escreveria a carta intitulada de “Esperanças 

de Portugal”. A referida epístola acabaria por oferecer respaldo às principais causas 

objetivas do processo inquisitorial que seria instaurado em 1663, dois anos após o 

retorno de Vieira à Portugal, que acabou sendo expulso do Brasil em 1661 por colonos 

descontentes com sua postura em relação à escravidão indígena. 
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2 AS CAUSAS DO PROCESSO 

 

O processo inquisitorial envolvendo o Padre Antônio Vieira estendeu-se desde 

21 de julho de 1663 até 24 de Dezembro de 1667, gerando cerca de 3600 páginas 

escritas. 

Neste segundo capítulo iremos abordar algumas características da Inquisição em 

Portugal, órgão jurisdicional competente, passando para a abordagem das causas para 

a instauração do processo inquisitorial propriamente dito, que serão analisadas a partir 

de uma estrutura assentada em dois pilares: as causas remotas e circunstanciais e as 

causas objetivas e heterodoxas. 

 

2.1 A INQUISIÇÃO EM PORTUGAL 

 

A Inquisição pode ser definida como um grupo de instituições pertencentes ao 

ordenamento jurídico canônico, cujo objetivo é combater a heresia, ou seja, combater a 

doutrina contrária ou diferente do credo católico organizado, em outras palavras, 

combater a heterodoxia. Ela iniciou-se no século XII na França com a finalidade de 

combater o sectarismo religioso, em particular o catarismo e os valdenses. 

 Durante o Renascimento e especialmente após a Reforma Protestante, a 

Inquisição foi muito alargada, expandindo-se para outros países como Portugal e 

Espanha. A Inquisição nestes países teve como desafio combater o judaísmo e 

islamismo, isso porque após a Reconquista da Península Ibérica, consolidada em 1492, 

os judeus e mulçumanos eram mais numerosos nesta região do que em outras partes 

da Europa na época.  

 Vale a pena esclarecer que a Inquisição detinha jurisdição restrita aos fiéis 

católicos e na Península Ibérica, particularmente, a instituição deveria coibir 

julgamentos injustos relacionados aos conteúdos da fé, comumente perpetrados pela 
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sociedade civil contra os recém convertidos ao catolicismo dali. Neste sentido, uma das 

primeiras medidas adotadas pela Inquisição portuguesa foi a de decretar uma lei que 

proibia a todos de apedrejarem, cuspirem, ou insultarem réus e os condenados.  

Ocorre que nesta época muitos judeus foram convertidos forçadamente, 

passando a serem identificados como cristãos-novos, e acabavam por tornarem-se 

vitimas de perseguições e violências por parte dos populares cristãos-velhos, que a 

todo momento suspeitavam de sua fidelidade para com a nova fé e os denunciavam 

para as autoridades. 

 Em Portugal a Inquisição foi inicialmente pedida por D. Manuel I, não por 

vontade particular, mas porque tal requerimento fazia parte de seu acordo de 

casamento com Maria de Aragão. O pedido foi concedido em 17 de dezembro de 1531 

por Clemente VII, porém anulada no ano seguinte. D. João III, filho da mesma D. Maria, 

renovou o pedido, sendo instituída a Inquisição pela segunda vez em 23 de maio de 

1536. Foi neste ano em que toda a população do reino foi convidada a denunciar, para 

a Inquisição, todos casos de heresia dos quais haviam conhecimento. 

 Em 1541 foram criados os tribunais de Coimbra, Porto, Lamengo, Tomar e Évora, 

pois até esta data apenas funcionava o Tribunal de Lisboa, cidade onde a Coroa fixara-

se. Entre 1546 e 1547 o Papa emanou sucessivos perdões gerais aos cristãos-novos e 

foi neste último ano que Paulo III autorizou que os tribunais portugueses passassem a 

ter as mesmas características dos tribunais de Castela: Sigilo no processo e 

inquisidores gerais designados pelo rei. Foi também neste ano que saiu o primeiro rol 

de livros proibidos. 

 Em Portugal, o Conselho Geral do Santo Ofício foi criado pelo Cardeal D. 

Henrique em 1569 e dentre suas competências estavam: visita aos tribunais dos 

distritos inquisitoriais para verificar a atuação dos inquisidores, promotores e 

funcionários subalternos, o cumprimento das ordens, a situação dos cárceres; julgar a 

apelação das sentenças proferidas pelos tribunais de distrito; a concessão de perdão e 

a comutação de penas; a censura literária para impedir que entrassem no país livros 

heréticos; a publicação de índices expurgatórios; as licenças para impressão. 
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 Apesar de não haver Inquisição instituída no Brasil, a colônia estava subordinada 

ao Tribunal de Lisboa, que enviava periodicamente um representante para averiguar 

como se encontravam a fé e o cumprimento dos dogmas católicos pelos colonos. 

 Normalmente o início do processo inquisitorial era instruído pelo chamado “libelo 

acusatório”, peça inicial que reunia os fatos e os motivos para a ação. Ao fim de um 

processo ocorria o chamado “auto de fé”, que refere-se a eventos de penitência 

realizados publicamente com humilhação de heréticos e apóstatas, bem como punição 

aos cristãos-novos pelo não cumprimento ou vigilância da nova fé lhes outorgada. 

 A pena capital era rara e não era aplicada diretamente pela Inquisição em si. 

Caso algum réu se mostrasse irresoluto em sua heterodoxia particular, negando a 

retratação de seus ditos ou feitos, dependendo da gravidade da acusação a Inquisição 

reconhecia que não possuía jurisdição sobre o infiel o remetia para o chamado “braço 

secular”, onde seria aplicada a justiça implacável da sociedade civil. 

 

2.2 AS CAUSAS REMOTAS 

 

Não podemos começar a analisar as causas objetivas heterodoxas da ação sem 

antes trazer à luz o conjunto de fatos que tecia as circunstâncias do momento e que 

contribuíram em muito para a instauração do processo. Estes fatos constituem nos 

adjacentes circunstanciais, ou causas remotas do processo. Por não serem judiciais, 

estas causas não poderiam ser arroladas ao vasto material do processo, mas são 

cruciais para o seu devido entendimento.   

Podemos observar que foram as contendas e desentendimentos entre o Santo 

Ofício e a Companhia de Jesus que formaram a base fomentadora dos diversos 

processos instaurados naquele período contra muitos jesuítas. Adiciona-se no caldeirão 

de fatores, atinentes ao processo do padre Antônio Vieira, as aspirações políticas 

resultantes do fim da regência de D. Luísa de Gusmão e da subida ao governo de D. 
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Afonso VI, suportado por D. Luís de Sousa de Vasconcelos, 3º conde de Castelo 

Melhor. 

Nos cem anos anteriores ao processo, destacamos um ciclo de profunda 

cooperação entre a Companhia de Jesus e o Santo Ofício, encontrando seu ápice na 

segunda metade do século XVI. Posteriormente, as relações entre estas duas 

instituições desgastaram-se e tais desavenças foram muito bem percebidas e 

registradas, tornando-se  cada vez mais abundantes no decorrer do início do século 

XVII (PAIVA, 2011).  

Muitos padres da Companhia de Jesus advogaram em púlpito à favor de D. João 

IV, no calor do momento do início da Restauração de Portugal. Tais discursos e 

pregações foram alvos de reprimendas por parte do Santo Oficio português, que como 

já vimos era tendencioso à união entre os reinos, chegando ao ponto de haver proibição 

e censura de sermões. É sabido que D. João IV chegou a intervir junto aos inquisidores 

de Évora em dezembro de 1641, momento em que escreveu uma carta ao Tribunal 

manifestando seu desapontamento para com as posturas e censuras dos inquisidores. 

Diversos outros casos entre 1642 e 1649 demonstravam o forte mal-estar entre o 

Santo Ofício Português e a Companhia de Jesus. Destacam-se em vastos documentos 

as disputas das mais variadas instituições comandadas pela Companhia e o Tribunal da 

Fé, por vezes envolvendo a mediação da coroa portuguesa.  

A Inquisição de Évora chegou a instaurar um processo contra o jesuíta Francisco 

Pinheiro, primaz em teologia na Universidade de Évora, por conta de sua posição 

contrária aos procedimentos dos inquisidores e por resistência que fez à uma de suas 

sentenças envolvendo um estabelecimento jesuíta.    

Em outra disputa ocorrida em abril de 1643, vemos o padre Pedro de Brito, reitor 

do Colégio do Espírito Santo, ser processado sob o argumento de ter dificultado a 

atuação do Tribunal, sendo advertido severamente a tratar o Tribunal com maior 

respeito. Em outubro do mesmo ano foi processado o padre Sebastião de Abreu, 

chanceler da Universidade de Évora, também acusado de impedir a atuação do Santo 

Ofício. Em 1643 outro padre jesuíta tinha sido duramente condenado pela Inquisição de 
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Lisboa, seu nome era Manuel de Morais, brasileiro, acusado de calvinismo. 

Posteriormente, na década de 50, também o padre Manuel da Costa sofreu acusação 

de dificultar a ação do Santo Oficio.  

José Pedro Paiva (2011) nos conta que por volta de Julho de 1644, foi enviado 

ao Conselho Geral notificação onde comentava-se que até o cumprimentar entre os 

religiosos não ocorria mais cordialmente. No descrito do documento assinalavam que 

os jesuítas não mais tiravam o barrete ao passarem por perto, na rua, dos ministros da 

Inquisição. As suspeições do Conselho Geral do Santo Ofício contra os jesuítas 

levaram os inquisidores a escrever recomendações aos seus tribunais, a fim de instruí-

los de que mantivessem comportamento exemplar frente aos inacianos, principalmente 

por saber que Antônio Vieira gozava da proteção do rei.  

Percebe-se notavelmente em meados do século XVII, enquanto Antônio Vieira 

estava crescendo em prestígio junto ao rei, a recrudescência das declarações e o clima 

de aberto confronto entre o clero. Em suma, o momento quase litigioso entre as duas 

maiores instituições religiosas de Portugal, destacando-se o padre Antônio Vieira como 

porta-voz dos jesuítas, parece oferecer, extraoficialmente, a primeira base para o 

processo que por ora estudamos. 

Em particular, o problema principal observado no caso de Antônio Vieira está em 

sua disputa contra a atuação do Santo Ofício para com os cristãos-novos. Quase vinte 

anos antes da instauração do processo Vieira já acumulava progressivamente 

desafetos dentro do Santo Ofício, como bem já vimos no capítulo anterior. Ficaram 

muito evidentes as desavenças envolvendo o jesuíta quando, em 1643, pediu 

frontalmente apoio à D. João IV contra posições norteadoras das políticas inquisitoriais 

em Portugal. Foi nesta década que o inquisidor Pantaleão Rodrigues Pacheco 

despertou ressentimentos para com o padre Antônio Vieira. Portanto, quando Vieira 

primeiramente soube do processo que moviam contra ele, acreditou que o seu 

fundamento remontava à declarações feitas na década de 1640, época de ascendeu na 

Corte e que se deu o seu combate às políticas inquisitoriais.  
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Segundo Antônio Vieira, uma das razões para a abertura do processo seriam as 

suas declarações de que os cristãos-novos retornavam às práticas religiosas antigas, 

não pela dureza e insídia de caráter, como insistia o Tribunal da Fé, mas sim pela falha 

dos bispos católicos na doutrinação e eficaz instrução cristã. Com isto ele 

responsabilizava diretamente os bispos e a Inquisição pela incapacidade de doutrinar 

os cristãos-novos. Outra prédica pública polêmica de seu pensar era o de ser favorável 

à integração dos cristãos-novos com a comunidade de cristãos-antigos pelo casamento. 

Um outro motivo que Vieira imaginava sustentar a instauração do processo era a sua 

defesa das vantagens comerciais e econômicas de manter em Portugal os cristãos-

novos.  

Enfim, para Vieira era certo que a dinastia por ele defendida, de Bragança, só se 

perpetuaria no poder em Portugal se os cristãos-novos, banqueiros e mercadores, não 

fossem expropriados de seus bens pelos confiscos impostos pela Inquisição aos réus 

condenados por heresia ou atos diversos. Os cristãos-novos com receio da perda de 

seus bens, procuravam fugir do reino para outros países mais tolerantes. Neste sentido, 

como já bem vimos, Vieira argumentava que mesmo em Roma existiam locais onde as 

diversas práticas religiosa eram permitidas pela Sé Apostólica, sugerindo publicamente 

que assim também fosse feito em Portugal, oferecendo-se liberdade de culto aos 

judeus portugueses. 

Não obstante as causas remotas de natureza particularmente religiosa já 

descritas, devemos também analisar a situação na esfera estritamente política. Em 

1662 chega ao fim a regência da rainha D. Luiza de Gusmão, esposa do falecido D. 

João IV, que assim como havia sido o monarca era amiga do padre Antônio Vieira e o 

tinha como seu confessor.   

Data de junho de 1662 a ascensão ao trono de D. Afonso VI, auxiliado por um 

triunvirato de notáveis, a saber o Conde de Atouguia, o bispo eleito do Porto, Sebastião 

César de Meneses, e o 3º Conde de Castelo Melhor.  

Liderado pelo 3º Conde de Castelo Melhor, o triunvirato que chegara ao poder 

sob o apoio de D. Afonso VI visava retirar da corte todos os seus possíveis opositores.  
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Sabe-se que durante a regência de D. Luiza de Gusmão formaram-se dois poderosos 

eixos políticos na corte, um destes era do grupo mais próximo da regente e defendia a 

coroação do infante D. Pedro. Neste propósito o padre Antônio Vieira fez forte defesa e 

instigou a regente a apresentar D. Pedro como sucessor, o que de fato viria a acontecer 

anos mais tarde. No outro eixo estavam nobres e membros do clero que defendiam o 

natural direito à sucessão ao trono de D. Afonso. Como ato contínuo a ascensão de D. 

Afonso, e no mês seguinte ao coroamento, o triunvirato expulsou da corte todos os 

seus desafetos. Constavam neste grupo, dos que foram vítimas do desterro da Corte, o 

padre Antônio Vieira, o Duque de Cadaval, o Marquês de Marialva e o Conde de Soure. 

O padre Antônio Vieira já em setembro de 1662 estava expulso da corte e isolado na 

cidade do Porto. 

A historiografia é quase unanime ao afirmar que o processo contra o padre Vieira 

só foi possível de ser instaurado após o enfraquecimento político do jesuíta neste 

período específico. Isto ocorre progressivamente desde quando Antônio Vieira primeiro 

perde o suporte do rei D. Joao IV, e mais aceleradamente com o fim da regência de D. 

Luiza de Gusmão.  Estes fatos acabam por encorajar a inquisição a iniciar oficialmente 

o processo canônico contra o mais influente jesuíta português de até então, após 

longos anos de conflitos entre o Santo Ofício e a Companhia de Jesus. 

Apesar de realmente existir toda uma engenhosa máquina de profunda atividade 

política de desconstrução da pessoa e influência do padre Antônio Vieira, propalada por 

seus inimigos, tanto na nobreza quanto no clero, não podemos interpretar o nascimento 

do processo em questão como resultado de motivações estritamente políticas. A 

Inquisição como instituição religiosa não podia se reduzir ao jogo pérfido de poder na 

mão de qualquer organização secular. Apesar de estar muito envolvida com lides 

políticas, o Santo Ofício possuía objetivos e diretrizes próprias que, algumas vezes 

coadunavam às políticas do rei, outras vezes não. 

Devemos pensar mormente em causas multifacetadas para ter o Santo Ofício 

instaurado o processo contra Antônio Vieira. Podemos interpretar os fatos até agora 

apresentados como desentendimentos da Inquisição com os jesuítas em geral, e em 

particular contra o padre Antônio Vieira, que foram somados à desafetos de notáveis 
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inquisidores como o Pantaleão Rodrigues Pacheco, que posteriormente atuaria 

ativamente no processo inquisitorial a partir de sua influência no Conselho Geral.  

Certamente que as novas pressões políticas, catalisadas pela ascensão de um 

novo rei, levaram parte da nobreza à desejar mudar os ares da Corte, para isso 

diminuindo a influência do padre Antônio Vieira na política e destituindo-o de suas 

responsabilidades. Porém, destaquemos finalmente que a heterodoxia, apresentada em 

uma carta enviada ao bispo do Japão, é que foi a principal causa objetiva pela qual o 

Santo Ofício poderia fazer seu trabalho de fundamentação formal do processo de 

natureza canônica.  

 

2.3 AS CAUSAS OBJETIVAS 

 

Devemos observar os principais aspectos do documento epistolar heterodoxo de 

autoria de Antônio Vieira. Há quem defenda que o verdadeiro fundamento do processo 

contra Vieira tenha sido apenas político e desloca a um plano inferior a heterodoxia 

perante as postulações da Igreja Católica por ele produzida.  

Cabe então que fiquemos atentos a três pontos cruciais que fogem à ortodoxia, 

contidos na carta endereçada ao bispo do Japão, conhecida popularmente sob o título 

de “Esperanças de Portugal”.  

O primeiro ponto era a alusão feita pelo padre Antônio Vieira de que o escritor 

cristão-novo, de ofício regular como sapateiro, senhor Gonçalo Aires Bandarra, seria 

um profeta, pois o referido plumitivo apresentava em suas trovas diversos assuntos de 

caráter futurísticos, sendo que alguns, no dizer do padre, já tidos como cumpridos. Para 

Vieira, os fatos preditos e ocorridos constituiriam prova da veracidade das profecias do 

sapateiro.  

A epístola endereçada ao companheiro no oriente destaca um segundo ponto 

doutrinalmente controverso, onde o Vieira afirma ser iminente o ressuscitar de D. João 
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IV para consolidar o Quinto Império, que seria instituído no ano fatídico de 1666. A 

partir desta data existiriam na Terra duas únicas autoridades, a saber, a autoridade 

secular suprema do monarca D. João IV ressuscitado e a autoridade espiritual do Papa.  

Em terceiro lugar, asseverava Antônio Vieira que tais acontecimentos viriam a 

ocorrer antes da vinda do Anticristo, previamente ao Juízo Final, diferente da crença 

ortodoxa da Igreja Católica na época que presumia que o único império a surgir antes 

do fim dos tempos seria o do Anticristo. 

Ronaldo Vainfas (2011, p. 210-211) resume perfeitamente as heterodoxias 

manifestas por Vieira:  

[...] Na Carta ao Bispo do Japão ou Esperanças de Portugal, Vieira 

enunciou, por meio de um silogismo perfeito, toda base de seu 

pensamento profético: O Bandarra é verdadeiro profeta; O Bandarra 

profetizou  que El-Rei D. João, o quarto, há de obrar muitas coisas que 

ainda não obrou, nem pode obrar senão ressuscitado: logo, El-Rei D. 

João, o quarto, há de ressuscitar.  

As sete tarefas reservadas ao monarca ressuscitado, segundo a 

interpretação de Vieira das trovas do Bandarra, eram mais demiúrgas do 

que os doze trabalhos de Hércules: 1. Comandar uma grande Armada 

para resgatar Jerusalém das mãos dos Infiéis; 2. Derrotar o Império 

turco-otomano na passagem da Itália a Constantinopla; 3. Ferir a sua 

mão o sultão e fazê-lo prisioneiro; 4. Cingir, em Constantinopla, a coroa 

do império universal; 5. Voltar a Portugal com os dois pendões vitoriosos, 

o de rei de Portugal e o do imperador do universo; 6. Encontrar as dez 

tribos de Israel perdidas e convertê-las à fé católica e à obediência ao 

Papa; 7. Realizar a conversão geral dos infiéis e promover a paz 

permanente em toda parte.  

Cumpridas essas etapas, estaria instalado por mil anos o reino de Cristo 

na Terra, por obra do rei de Portugal, após o que chegaria o Anticristo – 

e consequente triunfo do Demônio até o dia do Juízo Final [...] 
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Além da referida carta, também motivou a abertura do processo a denúncia do 

frei Jorge de Carvalho acerca de um livro que Antônio Vieira teria dito que tinha a 

intenção de escrever, cujo conteúdo em tese seria herético por tratar do tempo de 

duração da Igreja. A acusação com base nesta denúncia, que motivou os exames 7º a 

9º do processo, se fundamentava em um objeto sem concretude. Tratava-se de acusá-

lo por “desejos” e “pensamentos de livros”, nas palavras do próprio Vieira. Tamanha a 

fragilidade de tal denúncia que os inquisidores em Lisboa divergiam neste ponto, o que 

levou o inquisidor Fernão de La Cerda a recomendar que a instauração do processo só 

ocorresse quando o Conselho Geral dispusesse da qualificação de seus escritos 

concretos, o que viria a acontecer com o parecer da Congregação do Santo Oficio 

Romano (MUHANA, 1995). 

Apesar de admitir que o conteúdo da epístola “Esperanças de Portugal” era, pelo 

menos duvidoso, Vieira não negou ter proferido tais ideias em outras ocasiões. Vieira 

teria pregado em Salvaterra, em 1654, que se D. João IV viesse a morrer pela 

enfermidade que o acometia, haveria de ressuscitar para obrar os vaticínios do 

Bandarra. Também sustentou a ressureição do monarca no Maranhão, quando 

celebradas as exéquias pelo falecimento do rei em 1656. 

A comprovação de que as ideias do padre Antônio Vieira não se conformavam 

com a doutrina oficial da Igreja foram certificadas através de um parecer da 

Congregação do Santo Ofício Romano, requerido pela Inquisição portuguesa através 

das suas prevenções, que serão tratadas no capítulo seguinte. Vale lembrar que no 

período em que correu o processo, objeto desde trabalho, a Santa Sé ainda não havia 

reconhecido D. João IV como legítimo rei de Portugal, ou seja, conceber e sustentar um 

futuro império encabeçado pelo rei de Portugal era o mesmo que desafiar a legitimidade 

dos reis espanhóis da Casa da Áustria, que por sua vez recebiam legitimidade do 

próprio papado. A tese heterodoxa de Vieira não só confrontava a doutrina oficial da 

Igreja, mas incidia em questões políticas delicadas o que certamente agravava a 

importância e atenção dada ao caso. 
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3 A DEFESA DO RÉU 

 

Para tratar da defesa do padre Antônio Vieira é salutar examinar as medidas 

preventivas adotas pelo Tribunal do Santo Ofício, que por sua vez permitiram certas 

peculiaridades no caso, abrindo assim espaço para a arguição de uma defesa singular 

pelo réu.  

 

3.1 PREVENÇÕES DA INQUISIÇÃO 

 

 Muito antes do início do processo contra o padre Antônio Vieira, que se deu no 

ano de 1663, o Santo Ofício já recebia denúncias contra o jesuíta. A primeira denuncia 

apensa nos autos, por exemplo, data de 19 de Janeiro de 1649, ou seja, mais de uma 

década antes da abertura da ação. Frei Antônio de Serpa, capelão do marquês de Nisa, 

então embaixador português em Paris, disse ter ouvido Vieira declarar-se a favor do 

retorno das sinagogas à Portugal. O fato é que Vieira sustentava abertamente a 

liberdade de culto para os judeus portugueses desde 1643, inclusive encaminhando tal 

proposta por escrito à D. João IV na ocasião, como já vimos no primeiro capítulo. 

O principal motivo que levou o processo a ser instaurado apenas em 1663 se 

deve à cautela dos procedimentos inquisitoriais, que visavam evitar falhas que 

comprometessem a sua autoridade. O Santo Ofício estava receoso devido à má 

reputação que reunira nas décadas de trinta e quarenta, quando foi vítima de queixas e 

seus procedimentos estavam sendo debatidos inclusive pela Coroa. Neste sentido, vale 

lembrar que o inquisidor-geral D. Francisco de Castro havia sido preso por participar de 

conjura contra o rei D. João IV, no início da década de quarenta, fato este que já 

demonstra a conflituosa relação entre a Coroa e a Inquisição no início do tempo da 

Restauração de Portugal. 
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Desde 1653, com a morte de D. Francisco de Castro, inquisidor-geral nomeado 

nos tempos de União Ibérica, a Inquisição em Portugal passou presidida pelo Conselho 

Geral, ou seja, não havia inquisidor-geral apontado pelo rei, como ocorria na Espanha. 

O Regimento do Tribunal da Fé, desde 1640 aconselhava cuidados especiais em casos 

envolvendo pessoas ilustres e bem conhecidas, como é percebido em raras situações 

semelhantes, como foi no caso do processo envolvendo o historiador e humanista 

português Damião de Góis.  

O caso de Antônio Vieira recebeu cautela redobrada pelo grau de proximidade 

que o padre tinha com a Corte portuguesa, principalmente por conta de sua amizade 

com falecido D. João IV e sua esposa, ex-regente, D. Luiza de Gusmão. Segundo o 

historiador Ronaldo Vainfas, provavelmente tenha sido por esse motivo que o Conselho 

Geral da Inquisição, com sede em Lisboa, acabou por determinar que o processo fosse 

instaurado pela Inquisição da cidade de Coimbra, a fim de afastá-lo da Corte em Lisboa. 

O mais notável documento que expressa a prevenção e cautela da Inquisição no 

caso é o parecer da Congregação Romana de 1661, resposta à um requerimento do 

Conselho Geral, que por sua vez requisitou do alto clero de Roma uma avaliação sobre 

as ideias de Antônio Vieira na epístola “Esperanças de Portugal”. José Pedro Paiva 

(2011) esclarece que a demora desde o recebimento do parecer até o início das 

sessões de exames, que marcam a inauguração do processo, se deve ao elemento 

invulgar da conjuntura política, com fim da proteção que o padre Vieira recebia da 

rainha regente, tema já abordado nos capítulos anteriores. 

Adma Muhana (1995) considera que a carta enviada pela Inquisição portuguesa 

à Congregação do Santo Ofício de Roma teria dado origem material ao processo, pois 

requisitava o que viria a ser a principal causa documental dos autos. Tal procedimento 

fora uma novidade da época, pois a Inquisição presava por sua independência de 

Roma. Essa atitude extraordinária só se explica em casos excecionais, envolvendo 

figuras notórias, como foi o caso. 

Outro fato preventivo adotado pelo Tribunal, essencial para explicar como se deu 

a defesa do réu, foi a liberdade que lhe foi oferecida por dois anos após o início das 
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sessões de exame. Desde a primeira sessão de exame ocorrida em 21 de julho de 

1663, até a decretação de que fosse preso o réu em 25 de Setembro de 1665, Antônio 

Vieira desfrutou da garantia da liberdade para escrever sua defesa, como logo veremos. 

Também constitui-se como aspecto demonstrativo do cuidado especial da 

Inquisição frente à Antônio Vieira, o absoluto controle e supervisão do processo vindos 

do Conselho Geral em Lisboa, que não deixou que a Inquisição de Coimbra, no caso 

liderada por Alexandre da Silva, tivesse independência na condução da ação. Tal 

gerenciamento se monstra evidente na extensa documentação anexada aos autos, 

como atestados, consultas, mandatos, certidões, ordens e instruções, que servem para 

validar juridicamente o processo.  

Adma Muhana (1995, p.14) elucida bem a explícita relação entre o Conselho 

Geral e a Inquisição de Coimbra, manifestada na documentação anexa:  

“Tal documentação consiste numa expressão fiel desses 

acontecimentos na medida mesma em que os provocam ou os 

testemunham: a partir de uma “instrução” do Conselho Geral de Lisboa a 

Inquisição de Coimbra efetua uma “consulta” que dá cumprimento à 

ordem; ou então emite uma “certidão” atestando porque não foi possível 

efetuá-la.” 

 

Exercendo forte autoridade no Conselho Geral estava Pantaleão Rodrigues 

Pacheco, desde muito tempo opositor de Antônio Vieira. Pacheco influenciou aspectos 

cruciais dos autos, como: a decisão da instauração; a não aceitação de que um 

deputado servisse como procurador de Vieira; a decretação da sua prisão em 1665; a 

ordem para que se examinasse a “qualidade do sangue” do jesuíta pela presunção de 

ter ascendentes cristãos-novos; a orientação de muitos dos questionários submetidos à 

Antônio Vieira pelas sessões de exames realizadas ao longo dos anos, etc.  
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3.2 ESTRATÉGIA E MEIOS DE DEFESA UTILIZADOS PELO RÉU 

 

 Segundo Adma Muhana (1995), a defesa do padre Antônio Vieira foi marcada 

pela presunção de culpabilidade do réu por parte do Tribunal do Santo Ofício, que é 

visível nas incontáveis vezes em que os inquisidores rejeitam argumentos verossímeis 

de Vieira, relativos à esquecimento de episódios da infância e situação de saúde 

precária, por exemplo, mas acatam prontamente sua declaração de submissão ao 

Tribunal, manifesta ao final do processo, já na sua 28ª sessão de exame. 

 Para dificultar ainda mais a vida do réu, o Tribunal da Inquisição contava com a 

aplicação do chamado “segredo processual”, que implicava na ocultação aos réus das 

circunstâncias concretas das acusações e os nomes das testemunhas que o 

denunciavam. Também não poderia o réu discorrer sobre os procedimentos pelos quais 

estava sendo submetido.  

 Antes de adentrar na defesa do réu propriamente dita, é indispensável 

compreender a estrutura do processo em tela. O início do processo inquisitorial é 

marcado pela convocação de Antônio Vieira à primeira sessão de exame, ocorrida em 

21 de julho de 1663, após muitos anos de prevenção da Inquisição como já vimos.  

Em “Os Autos do Processo de Vieira na Inquisição”, Muhana transcreve o 

processo seguindo a ordem cronológica das 30 sessões de exame e audiências, as 

quais o réu foi submetido desde 1663 até 1667. Isso porque existe uma dificuldade de 

se organizar cronologicamente pela documentação e correspondência anexada aos 

autos, não por que o Santo Ofício não fosse competente no arquivamento, mas porque 

muitos documentos só foram integrados ao processo meses, ou até anos após a data 

em que foram firmados, sendo juntados apenas quando se mostravam aptos para a 

comprovação de culpa do réu. 

O processo de Vieira, portanto, apresenta duas ordens temporais competindo 

entre si: a constatada pela correspondência e documentação trocada entre inquisidores 

e a dos exames e audiências que contavam com a presença do réu. É a sequência de 
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exames, porém, que ordena e aglutina a primeira suspeita às denuncias, testemunhos e 

pareceres. Durante estes exames, o réu era interrogado pelo inquisidor Alexandre da 

Silva, que por sua vez recebia instrução das demais instâncias da Inquisição por meio 

das correspondências mencionadas. 

Muhana (1995, p. 16) esclarece que o motivo de tamanha discrepância entre as 

datas dos documentos juntados no decorrer do processo também é reflexo da 

presunção de culpabilidade, vejamos o seu comentário:  

“Se, a princípio, os exames são mera consequência do que a 

correspondência revela, isto é, o mandamento inquisitorial, desde a 

ocorrência do primeiro interrogatório a situação se inverte, uma vez que 

é a partir dos exames que a correspondências são requeridas, mandatos 

são anulados, ações são impostas. Na verdade, em sua estrita 

obediência à cronologia, a sequência dos exames é o único plano onde 

se evidenciam as relações de causalidade que a complexa rede das 

correspondências, sem eles, não é capaz de fornecer.” 

 

 No primeiro exame, a Inquisição de Coimbra segue a instrução do Conselho 

Geral e procede o interrogatório como se o único corpo de delito acerca do qual se 

acusava Vieira fosse a Carta “Esperanças de Portugal”. Vieira reconhece ter sido autor 

da epístola e se defende alegando ter a redigido sem a intenção de divulgá-la 

publicamente, tratando-se de conteúdo privado entre dois doutores. Deste modo, Vieira 

dava a entender que os possíveis erros doutrinários contidos no documento seriam 

involuntários e ordenados para a busca da verdade, não seriam, portanto, reflexo de 

uma culpa intencional.  

 Vejamos um trecho da defesa de Vieira extraído da transcrição desse primeiro 

exame oral:  

[...] Disse que ele não tem por certa, nem infalível a dita ressureição, 

nem as duas primeiras proposições, de que ela se colhe a saber: “O 

Bandarra é verdadeiro Profeta” e “O Bandarra profetizou que el-Rei Dom 
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João o quarto há de obrar muitas coisas, que ainda não obrou, nem 

pode obrar senão ressuscitando”. E que somente tem a dita ressureição 

e as ditas duas proposições por moralmente prováveis, e que quando no 

dito papel usa dos termos “certo, infalível, evidente”, ou outros 

equivalentes, o entende da consequência que das ditas proposições ex 

suppositione se colhe em forma silogística, a qual forma e sequela tem 

por boa. E se de mais da dita consequência usa dos próprios termos, é 

na forma em que os Doutores, quando argumentam a favor de suas 

opiniões, costumam usar dos ditos termos, ainda que elas só sejam 

prováveis. (MUHANA, 1995, p. 54). 

 

Sem negar o fato, ter escrito a carta, Vieira diz que a censura pretendida pela 

Inquisição incidia sobre uma interpretação equivocada das suas proposições. 

Colocando a questão nestes termos Vieira jamais poderia ser condenado por heresia, 

pois para tal haveria de constar como requisito o dolo, ou seja, a escolha consciente por 

um erro de doutrina. 

 Viera estava ciente das presunções da acusação, por isso pautou sua 

autodefesa na demonstração de que os inquisidores não pretendiam a inquirição da 

verdade mas, em contramão, buscavam a confirmação de pressuposições de culpa, 

tendo em vista que interpretavam negativamente todas as ações passadas do réu.  

 A partir do segundo exame a carta heterodoxa não é mais o único objeto de 

interrogação e Alexandre da Silva passa a questionar o réu acerca de pregações, 

conversas e até intenções. É neste exame que Vieira requer lhe seja permitido 

defender-se por meio da explicação escrita de suas afirmações. O réu anuncia sua 

intenção de compor um livro intitulado de “Clavis Prophetarum”, onde poderia expor as 

razões que o levaram à declarar as proposições naquele momento questionadas.  

 As premissas contidas na carta enviada ao bispo do Japão são discutidas entre 

os exames 3º a 6º, ocorridos entre outubro de 1663 até dezembro do mesmo ano. Foi 

neste momento em que o réu começa a elaborar a sua primeira defesa escrita, 

intitulada de “Apologia”, peça onde apresentaria a sua defesa perante o Tribunal, ou 
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seja, apresentaria as explicações do verdadeiro sentido, conforme a ortodoxia católica, 

pelo qual teria realizado as afirmações aparentemente heterodoxas.  

 O 7º, 8º e 9º exames baseiam os interrogatórios no testemunho do Frei Jorge de 

Carvalho, por isso Alexandre da Silva questiona Vieira acerca da duração da Igreja 

Católica entre outros temas que teriam sido declarados pelo réu. O fim da 9º sessão 

encerra a primeira fase de exames, sendo apresentado o libelo acusatório logo em 

seguida, em 5 de abril de 1664. 

 Para Muhana (1995), é possível que o processo não tivesse continuado desde o 

2º exame inquisitorial, caso Vieira tivesse desde logo admitido as censuras do Santo 

Ofício. Vieira, no entanto, nunca admitiu culpa dolosa mas explorou a controvérsia 

acerca de suas intenções, que perpassavam a interpretação da epístola heterodoxa, e 

buscou nesse sentido a legitimidade para redigir sua própria defesa. 

 Na sua “Apologia” Antônio Vieira utilizava a autoridade de Santo Tomas de 

Aquino, entre outros procedimentos da escolástica, baseados em demonstrações 

dialéticas e teológicas, para elaborar um verdadeiro tratado de profecia. Impelido a 

aceitar os argumentos de um réu douto, após o libelo acusatório o Santo Ofício 

autorizou o réu a redigir tal defesa, estipulando um prazo para tanto. Ocorre que devido 

à frequentes doenças que acometeram Vieira, o prazo para a entrega da defesa foi 

estendido até setembro de 1665, momento em que a Inquisição recolhe abruptamente 

todos os documentos produzidos pelo réu até o momento.  

 O sequestro de sua defesa, neste caso a “Apologia”, levou Antônio Vieira a 

escrever a Petição ao Conselho Geral do Santo Ofício no mesmo ano, requerendo a 

devolução de seus escritos sob a alegação de que encontravam-se inconclusos, 

portanto, incapazes de defendê-lo. O efeito foi o oposto do que esperava o réu, cinco 

dias depois do encaminhamento da dita petição, o Conselho Geral ordena a prisão de 

Vieira em um dos cárceres de custódia. 

 Durante o ano em que permaneceu preso, redigiu a “Defesa perante o Tribunal 

do Santo Ofício”, até recomeçarem as sessões de exame em outubro de 1666, já no 
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10º exame, que agora contavam com acusações extraídas da suas defesa anterior 

sequestrada em 1665. 

 De acordo com Muhana (1995), as acusações desta segunda sucessão de 

exames se resumem à suspeita de judaísmo, sendo lhe arguido questões teológicas 

como: o que entende por reino temporal e espiritual de Cristo, como pode ser um reino 

temporal cristão, como desconhece que o Quinto Império é o mesmo reino messiânico 

dos judeus, entre outras. Foi ao final desta última série de exames que a Inquisição 

chega a investigar sua genealogia, sob a suspeita de que seria o padre Antônio Vieira 

descendente de cristãos-novos. 

 Apesar de tamanha dilação do processo, os inquisidores não encontravam 

respaldo para a condenação em seu próprio Regimento que, embora admitisse ser 

jurisdição do Santo Ofício tudo o que se relacionasse a delitos contra a fé ou bons 

costumes, condicionava as condenações aos fatos ocorridos com intenção voluntária, 

como bem já vimos. O caso de Vieira residia em erros contra a fé, não intencionais e 

não havendo suspeitas acerta de seus costumes.  

Segundo historiadores, inicialmente Vieira procurou estender ao máximo a 

duração do processo com a esperança de que motivos de força maior, como algum 

sucesso político ou até mesmo o prazo apocalíptico de 1666, lhe modificassem o 

destino. 

Não há que se duvidar que Vieira acreditava mesmo em suas próprias profecias, 

pois isto é comprovado pelas inúmeras cartas que escreveu aos seus amigos do 

período. Também é comprovado pela correspondência do réu, que este esperava uma 

mudança do panorama político do reino. Vieira depositava esperanças na possibilidade 

de que o governo de Castelo Melhor e D. Afonso fossem substituídos por D. Pedro e 

que, consequentemente, seus aliados na Corte iriam ajudá-lo a livrar-se do cativeiro 

inquisitorial (PAIVA, 2011). 

Astuciosamente, Antônio Vieira utilizou muitos procedimentos procrastinatórios 

ao longo do processo. Paiva (2011) elenca alguns como: a demora na composição por 

escrito de sua defesa, alegando que tratavam-se de matérias difíceis, exigindo a 
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consulta de uma enorme quantidade de autores; apresentação de atestados médicos 

que justificavam o fato de não poder trabalhar intensamente; não aceitação de 

procurador oficial do Tribunal, por declarar que o próprio lhe dissera não compreender 

as matérias tratadas; requerimento de que um deputado da Inquisição servisse como 

seu procurador, o que implicava em mais consultas ao Conselho Geral e delongas; 

tentou anular pareceres de qualificadores do Santo Ofício, declarando suspeição dos 

mesmos; estabeleceu distinções sutis distinguindo entre “materialidade” e “formalidade” 

de um erro de fé; aproveitou brechas para argumentar e adiar resoluções. 

Vale a pena salientar que desde o final de 1664 o Conselho Geral buscou 

apressar a conclusão do processo, enviando cartas para a Inquisição de Coimbra 

requisitando agilidade nos procedimentos e cobrando que Vieira apresentasse logo a 

sua defesa. 

 Ocorre que o seu encarceramento, bem como as doenças contraídas pelo réu, 

contribuiriam para debilitar Vieira, transformando o processo num grande fardo para o 

padre jesuíta. No 28º exame, ocorrido em 19 de Agosto de 1667, o Tribunal comunica 

que as censuras que em Roma foram dadas por ordem da Congregação do Santo 

Ofício passaram pela aprovação do próprio Papa, Vieira então diz sujeitar-se ao 

Tribunal, desistindo de sua defesa. 

 Muhana (1995, p. 30) resume bem o resultado de toda a defesa produzida no 

processo “[...] afinal, a Inquisição concorda com Vieira em que, exceto nos manuscritos 

contidos e arquivados nos autos do processo, não há delito, e, neles, nenhuma 

intenção além de uma autorizada defesa. Nada além do que fora produzido no e pelo 

processo”.  
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CONCLUSÃO 

 

O objetivo do presente trabalho de conclusão de curso foi demonstrar a 

influência das circunstâncias políticas na formação das causas do processo inquisitorial 

envolvendo o padre Antônio Vieira e a repercussão dessas causas na composição do 

processo em si, enfatizando os elementos pelos quais o réu se defendeu. 

 A fim de analisar o modo como ocorreu a incidência de motivações políticas, 

aparentemente remotas ao processo, foi necessário investigar o contexto histórico dos 

séculos XVI e XVII em Portugal e a relação entre as instituições religiosas e políticas 

envolvidas neste período. 

 Dessa maneira, deu-se destaque à carreira do padre Antônio Vieira que emergiu 

em prestígio junto à Corte portuguesa no século XVII, figurando como principal porta-

voz da Companhia de Jesus e diplomata do rei nos tempos em que Portugal buscava 

consolidar sua independência da Espanha.  

 Inquestionável era a eloquência e habilidade oratória do padre Antônio Vieira, 

como é demonstrado em sua aula sobre sermões: 

[...] Suposto que o Céu é pregador, deve de ter sermões, e deve de ter 

palavras. E quais são estes sermões e estas palavras do Céu? As 

palavras são as estrelas, os sermões são a composição, a ordem, a 

harmonia e o curso delas. Vede  como  diz  o  estilo  de  pregar  do  céu,  

como  estilo que Cristo ensinou na terra? Um, e outro é semear: a terra 

semeada de trigo, o céu semeado de estrelas. O pregar há de ser como 

quem semeia, e não como quem ladrilha ou azuleja. [...] Não fez Deus o 

céu em xadrez de estrelas, como os pregadores fazem o sermão em 

xadrez de palavras. Se de uma parte está branco, de outra há de estar 

negro; se de uma parte está dia, de outra há de estar noite; se de uma 

parte dizem luz, da outra hão de dizer sombra; se de uma parte dizem 

desceu, da outra hão de dizer não subiu. Basta que não havemos de ver 

num sermão duas palavras em paz? Todas hão de estar sempre em 
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fronteira com o seu contrário? Aprendamos  do  céu  o  estilo  da  

disposição  e  também  o das  palavras.  Como  hão  de  ser  as  

palavras?  Como  as  estrelas.  As estrelas são muito distintas e muito 

claras. Assim há de ser o estilo da  pregação;  muito  distinto,  e  muito  

claro.  E  nem  por  isso  temais que  pareça  o  estilo  baixo:  as  

estrelas  são  muito  distintas  e  muito claras  e  altíssimas.  O  estilo  

pode  ser  muito  claro  e  muito  alto;  tão claro  que  o  entendam  os  

que  não  sabem,  e  tão  alto  que  tenham muito  que  entender  nele  

os  que  sabem. (VIEIRA, 1965). 

 

Foi através do íntimo relacionamento firmado entre Vieira e o rei de Portugal que 

o famoso jesuíta português adentrou nas controvérsias políticas do reino e despertou 

seus primeiros desafetos com relação à Inquisição, visto que encontravam-se 

deterioradas as relações entre a Companhia de Jesus e o Santo Ofício no período. 

Durante o presente estudo foi constatado que o Santo Ofício em Portugal era favorável 

à união dos reinos ibéricos, encabeçados pela Espanha, o que comprometia ainda mais 

o dialogo entre as instituições religiosas, visto que a Companhia de Jesus, e mais 

particularmente Vieira, apoiavam a Restauração de Portugal.  

Através de sua atuação nas viagens diplomáticas, Vieira intensificou as 

diferenças entre suas convicções pessoais e as do Santo Ofício, especialmente em 

relação aos cristãos-novos portugueses que tinham se refugiados em outros países, 

minoria esta que Vieira buscava amparar a fim de trazer benefícios à Coroa, e 

consequentemente à Portugal. 

Posteriormente, vimos que as mudanças ocorridas na Corte portuguesa com a 

morte do rei viabilizaram a efetiva instauração do processo por parte da Inquisição, que 

acumulou denúncias e pareceres por anos a fio, sem ter proposto nenhuma ação nos 

tempos em que Vieira detinha apoio da realeza.  

O parecer da Congregação do Santo Ofício em Roma sobre a Carta Esperanças 

de Portugal, de autoria de Vieira, constituiu-se como principal documento probatório das 

causas do processo, indicando posições aparentemente contrárias às doutrinas de fé 
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da Igreja Católica na epístola. Foi através desta manobra jurídica que a Inquisição 

conseguiu a principal motivação formal e objetiva para a instauração da ação 

inquisitorial, reunindo posteriormente todos os demais meios de prova que detinha, 

durante o prosseguimento do processo. 

Através das prevenções e cautelas da Inquisição pudemos observar claramente 

a singularidade desde caso jurídico, que por sua vez propiciou uma defesa igualmente 

atípica por parte do réu. Vieira alegou que teria sido mal interpretado em seus 

enunciados e requereu o direito de escrever a defesa de suas proposições em obra 

apartada. Dessa forma Vieira mostrou-se exímio conhecedor dos procedimentos 

inquisitoriais, pois sabia que não poderia ser condenado por heresia sem culpa 

intencional, ou seja, dolo. 

No entanto, tal via defensiva adotada por Vieira representou grande risco para o 

réu, pois a obra escrita para sua defesa seria usada contra ele mesmo nos anos 

seguintes, depois de sequestrada, nas inúmeras sessões de exame onde foi submetido 

à interrogatório. Tal risco, no entanto, foi assumido por Vieira que usou do tempo que 

lhe fora concedido para prolongar o processo até que mudassem as circunstancias 

políticas do reino, ou mesmo que alguma profecia se realizasse em seu benefício. 

A reclamação que Vieira enviou ao Conselho Geral, exigindo sua defesa 

sequestrada em 1665, caracterizou-se como seu pior movimento defensivo no caso, 

pois acabou resultando na decretação de sua prisão em um dos cárceres de custódia, 

por um ano, onde continuou trabalhando em suas defesas escritas. 

 Os pressupostos de culpabilidade do réu são visíveis pela própria organização 

dos autos. Durante o processo foram acrescidas à acusação inicial diversas 

proposições contidas nos mais variados pronunciamentos de Vieira, como sermões e 

conversas privadas, de décadas passadas, inclusive as contidas em suas próprias 

defesas. A Inquisição buscou encaixar as sentenças de Vieira no sistema de 

culpabilidade do Regimento Inquisitorial, que variava de acordo com o grau de ameaça 

a fé que a proposição representava. 
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 Por fim, o maior erro do Santo Ofício no caso foi acusar o padre Antônio Vieira 

menos por suas ações do que por seus enunciados, o que limitava a causa do processo 

à uma questão de definição e qualidade. Através da questão de definição, Vieira 

procurava definir o real significado de seus enunciados, mostrando-os acomodados à fé 

católica. Por outro lado, através da questão de qualidade, o réu procurou demonstrar 

que se fossem consideradas errôneas as proposições por ele defendidas, supondo sua 

concordância com as autoridades da Igreja, seria inimputável por ser o erro involuntário. 

 Ao final do processo, tanto a Inquisição quanto Vieira encontravam-se esgotados 

da lide jurídica. Por um lado, a Inquisição se vê obrigada a reconhecer a ausência de 

heresia por parte do padre jesuíta, limitando a sentença a proibir que Vieira saísse de 

Portugal. Por outro lado, nas últimas audiências de 1667 Vieira mostrou-se arrependido 

e disposto a abjurar de seus erros. 

 Enfim, o destemido e combativo padre Antônio Vieira, assim como soube 

defender-se em suas missões, sejam em florestas equatoriais amazônicas, sejam em 

conferências diplomáticas nas capitais europeias, sejam em lides jurídicas inquisitoriais, 

também soube reconhecer seus próprios limites, como o fez em um de seus 

memoráveis sermões: 

[...] Pequei, que mais Vos posso fazer? E que fizestes vós, Jó, a Deus 

em pecar? Não Lhe fiz pouco; porque Lhe dei ocasião a me perdoar, e 

perdoando-me, ganhar muita glória. Eu dever-Lhe-ei a Ele, como a 

causa, a graça que me fizer; e Ele dever-me-á a mim, como a ocasião, a 

glória que alcançar. [...] em castigar, vencei-nos a nós, que somos 

criaturas fracas; mas em perdoar, vencei-Vos a Vós mesmo, que sois 

todo-poderoso e infinito. Só esta vitória é digna de Vós, porque só vossa 

justiça pode pelejar com armas iguais contra vossa misericórdia; e 

sendo infinito o vencido, infinita fica a glória do vencedor. (VIEIRA, 1640). 
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