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O debate entre cristianismo e judaísmo no 
Diálogo Evangélico e na Inquisição e Segredos da Fé

Ana Cristina da Costa Gomes
Investigadora do Centro Científico e Cultural de Macau, I.P.

“Como jungir a necessidade da proclamação da fé e
um autêntico diálogo com o outro? trata-se de entrar
numa conversação em que cada um aprende do outro, em
que cada um se entrega nas suas convicções e fragilidades.
A viagem para o outro leva para além de si mesmo – as
fronteiras das mentalidades e das sensibilidades.”

José Augusto Mourão, Luz Desarmada 1

ontem, como hoje, o diálogo inter-religioso nem sempre foi
fácil. Nem sempre foi fácil essa conversação, idealmente marcada
pela entrega ao “outro”, que professa “outra” crença, nas suas con-
vicções e fragilidades, tendo assumido esta, a maior parte das vezes,
as formas extremas de conflito, intolerância, agressividade ou, no
campo teórico, de polémica, ainda que esta, em alguns casos, se
tenha caracterizado por um nítido fundo apologético e pedagógico.
E os que não têm crença sempre ficaram de fora…

Até que ponto será, assim, possível falar, no passado como no
presente, num autêntico diálogo com o “outro”, entendido como
uma viagem para além de si próprio? No plano das ideias, a apolo-
gética (do verbo grego Apologeitai, o mesmo que defender-se) visou,

1 Cf. José Augusto Mourão, Luz Desarmada, Lisboa, Prefácio, 2006, p. 139.
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ao longo do tempo, como lembra João Francisco Marques “(...) a
defesa ou a justificação da fé religiosa, como conjunto sistemático
de verdades que constituem a crença que se professa.” Nesse sen-
tido, a apologética católica definiu-se “(...) como demonstração
racional do depósito da «revelação» sufragada pela autoridade divina
e pelo magistério da Igreja.” 2 Mas, terá sido esse debate de posições
antagónicas que estruturou a discursividade de diversos escritos, um
verdadeiro diálogo com as outras crenças ou, em alguns casos,
meros monólogos catequéticos, mascarados sob a forma de coló-
quios, ou simples dissertações expositivas desenvolvidas com base
num choque de fundamentos, ou critérios de verdade e erro?
salienta João Francisco Marques que o “(...) confronto, através dos
séculos, com a idolatria, heresia, descrença, agnosticismo, ateísmo,
cultos, seitas e religiões acatólicas, na dialéctica da afirmação/nega-
ção, gira dentro de um esgrimir polémico, susceptível de virulência
e agressividade.” 3

Nesse confronto ocupou uma posição de destaque a apologé-
tica dirigida aos judeus, a designada polémica anti-judaica. Este
com bate espiritual iniciou-se bem cedo e foi, desde logo, inspirado
pelas obras precursoras de apologia de s. Jerónimo, de s. Agostinho
(Tractatus Adversus Judeos) e de Máximo, bispo de Hipona (Contra
Judeos). A partir do século XIII, a situação dos judeus nos reinos
cristãos da Península Ibérica agravou-se. No Iv Concílio de Latrão
(1215) foi deliberada a obrigação de se identificarem com um sinal
distintivo, tendo Jaime I de Aragão ordenado na lei dos fueros de va -
lência que fosse queimado o cristão convertido ao judaísmo. Não
nos deteremos, de forma minuciosa, na literatura que é produzida,
nesta época, nos reinos cristãos da Península Ibérica porque nos in -
teressa centrar no caso português em particular. Porém, importa
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2 Cf. João FrANCIsCo MArquEs, “Apologética”, in AzEvEdo, CArLos MorEIrA dE,
(dir. de), Dicionário de História Religiosa de Portugal, vol. A-C, Lisboa, Círculo de Leitores,
2000, p. 82.

3 IdEM, ibidem, pp. 82-83.
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chamar a atenção para a disputa pública com judeus e muçulmanos,
que foi, desde logo, promovida por nomes como o de são rai-
mundo de Penhaforte, dominicano, ou como raimundo Marti, mis-
sionário em tunis e autor do Pugio Fidei contra Judeos. Aliás, não
podemos ignorar que a movimentação em ordem ao diálogo prose-
lítico com judeus e muçulmanos terá sido grande nesse período. só
assim se poderá explicar a iniciativa de são raimundo de Penha-
forte de fundar, em Múrcia e tunis, colégios para o estudo do he -
braico e do árabe. Contudo, seria já no princípio de quatrocentos
pela mão de um judeu convertido, Afonso de valladolid (como foi
conhecido este médico judeu depois da sua conversão ao catoli-
cismo), que seria produzida a primeira obra desta literatura apologé-
tica, em língua vernácula, o El Monstrador de la Justicia. 

Portugal não ficou indiferente a esta literatura de debate anti-
judaico. Logo na primeira metade do século XIv, Frei João, monge
de Alcobaça, compunha o seu tratado Speculum disputationis contra
hebraeos, o qual reflectia o impacto das disputas com os judeus no
reino aragonês. segundo révah, esta obra terá sido um “(...) eco
lon gínquo da controvérsia de Barcelona de 1263, e parece ter sido
escrita sobretudo com o intuito de defesa contra os judeus, muito
inclinados a declarar que nesta controvérsia o seu representante
rabbi Moshné ben Nahman, um dos mais altos valores do judaís -
mo espanhol medieval, tinha vencido o seu adversário, o convertido
Pablo Christiá.” 4 Foi sucedida pelo Livro da Corte Imperial também
centrado na disputa entre cristãos, judeus e muçulmanos.

outros escritos se seguiram. destaquem-se o Colyrium Fidei
adversus Haereses de Fr. álvaro Pais (1275/1280-1349), bispo de
silves, e o Horologium Fidei, texto escrito em forma de diálogo, da
autoria de Fr. André do Prado. Este último foi teólogo em Bolonha
(1415) e na cúria romana (1425), participou do Concílio de Basileia
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4 Cf. João dE BArros, Diálogo Evangélico sobre os Artigos da Fé contra o Talmud dos Judeus,
(introdução e notas de Israel salvator révAH), Lisboa, Livraria studium Editora, 1950, 
p. Xv.
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(1434) e foi vigário da província franciscana portuguesa. Importa
destacar esta obra dada a sua estrutura coloquial, uma vez que é,
nesse sentido, um dos antecedentes directos dos textos que serão
aqui analisados e com os quais é possível identificar semelhanças.
dedicado e escrito por iniciativa do infante d. Henrique, o Horolo-
gium Fidei surge numa altura em que “(...) a nascente crítica histórica
renascentista de Lourenço valla punha em dúvida a genuinidade
das tradições sobre a origem da fórmula do credo.” 5 Frei André do
Prado escreve sobre o Credo ou símbolo dos Apóstolos e, recor-
rendo ao diálogo, procura adaptar-se ao debate apologético, preo-
cupando-se em refutar as várias heresias, em particular dos judeus e
maniqueus, mas não se limita ao mesmo. Antes, podemos afirmar
que este texto, a par das duas obras em abordagem, serve simulta-
neamente um objectivo pedagógico, ou se preferirmos, visa em
última análise, embora de forma não confessada, a instrução cate-
quética. Para tal, o autor recorre a várias citações da sagrada Escri-
tura e a vários autores, patrísticos e mais contemporâneos, assim
como a escritores profanos. Na mesma linha desta obra poderemos
ainda mencionar o Livro das Confissões de Martim Peres e, de autor
desconhecido, o Diálogo de Robin e do teólogo. Faltará referir que, em
1486, Mestre António, judeu convertido e físico e cirurgião-mor do
rei d. João II, compôs ainda o livro Ajuda da Fé. tratou-se da cópia
do primeiro trabalho de outro convertido, Jerónimo de santa Fé,
embora a moderação de Mestre António o tivesse conduzido a
suprimir do texto toda a crítica mordaz anti-judaica.

Na viragem para o século XvI e com o estabelecimento do tri-
bunal do santo ofício, em terras lusas, a polémica anti-judaica
ganhará novos contornos. Não podemos esquecer que em dezem-
bro de 1496, ao assinar a provisão de Muge, o rei d. Manuel I aca-
bava com a existência legal do judaísmo em Portugal. Em outubro
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5 Cf. João FrANCIsCo MArquEs, op. cit., p. 84.
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do ano de 1497, ordenava o baptismo forçado de todos os judeus a
que tinha recusado autorização para sair do reino. Mas, foi com a
subida ao trono do rei d. João III e a instauração da Inquisição por-
tuguesa, na década de 30 da centúria de quinhentos, que a situação
dos cristãos-novos viria a mudar radicalmente.

A série documental quinhentista de controvérsia religiosa

Ao examinar a literatura portuguesa das primeiras três décadas
do século XvI, révah constatou, surpreendido, que nenhuma obra
de propaganda religiosa foi consagrada à polémica anti-judaica.
situação bem diferente viveu a Espanha, em que as conversões vio-
lentas se verificaram desde 1391 e a controvérsia anti-judaica não
abrandou um instante.

A apologética anti-judaica regressará, ao cenário literário portu-
guês, com a obra Ropica Pnefma, pela mão de um leigo sobejamente
conhecido, João de Barros, o tesoureiro da Casa da Índia e da Mina,
o historiador das Décadas da Ásia e um dos mais notáveis humanis-
tas do século XvI português. Não cabe no âmbito deste estudo
traçar a biografia deste homem, ou abordar a globalidade da sua
obra, estudo conjunto que tem vindo a ser esboçado com uma infi-
nita mestria por António Borges Coelho, na esteira de levantamen-
tos documentais como o levado a cabo por António Baião e de
outras abordagens desenvolvidas por Manuel severim de Faria,
Israel salvator révah, António José saraiva, Maria Leonor Carva-
lhão Buescu, António Alberto Banha de Andrade, Joaquim verís-
simo serrão, Jorge Borges de Macedo e Charles r. Boxer. Para esta
apresentação tomaram-se como pontos de referência, porém, as
duas obras de António Borges Coelho intituladas Tudo é Mercadoria.
Sobre o Percurso e a obra de João de Barros e João de Barros: Vida e Obra,
assim como os trabalhos desenvolvidos por Israel salvator révah
que acompanham a edição fac-similada da edição de 1532 da Ropica
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Pnefma 6 e a primeira edição do Diálogo Evangélico sobre os Artigos da Fé
contra o Talmud dos Judeus.

Apesar de não nos determos em aspectos particulares da vida
de João de Barros7, importa, para posicionarmos o escritor face ao
problema judaico-cristão-novo, contudo, lembrar como fez Antó-
nio Borges Coelho que há um lado obscuro na sua genealogia ma -
terna, devido à sua bastardia, que poderá levantar a suspeita deste
ter tido sangue de cristão-novo 8. Note-se que apenas sabemos que
um seu meio irmão, gaspar de torres, era filho de Francisco de
torres. Em 1565 vivia precisamente na freguesia do Loreto, não
muito longe da casa do feitor João de Barros, um mercador de
conto chamado Francisco de torres e ainda uma Ana de torres,
também avaliada na máxima quantia de um conto de réis. Poderiam
estes ser parentes do escritor? é uma questão que se mantém em
aberto, mas à qual não podemos ficar indiferentes. Não temos uma
resposta decisiva para ela, mas a verdade é que Barros privou, como
sublinhou ainda António Borges Coelho, com alguns cristãos-
-novos integrados na comunidade cristã e na Corte, embora tal
situação não faça dele um cristão-novo, tais como: Fernão álvares
de Andrade, seu sócio e tesoureiro-mor; duarte Brandão, finan-
ceiro e António Luís, médico humanista e sabedor de teologia.
Aliás, quando este último foi preso pela Inquisição, no ano de 1539,
declarou que convivia intelectualmente com João de Barros 9.

A verdade é que a questão dos cristãos-novos, mais do que uma
vez, mereceu a atenção deste escritor, tendo demonstrado nela uma
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6 Cf. João dE BArros, Ropica Pnefma. Reprodução fac-similada da edição de 1532, (leitura
modernizada, notas e estudo de IsrAEL sALvAtor révAH), vols. I e II, Lisboa, Junta
Nacional de Investigação Científica, 1983 (1.ª ed. 1532).

7 sobre a vida de João de Barros vEr ANtóNIo BorgEs CoELHo, Tudo é Mercadoria.
Sobre o Percurso e a Obra de João de Barros, Lisboa, Caminho, 1992, pp. 15-69.

8 Cf. ANtóNIo BorgEs CoELHo, João de Barros. Vida e Obra, Lisboa, grupo de traba-
lho do Ministério da Educação para as Comemorações dos descobrimentos Portugueses,
1997, p. 35.

9 IdEM, ibidem, pp. 35 e 36.
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posição moderada, a qual foi explicada pelo historiador António
Borges Coelho pelo seu humanismo 10. se na Ropica Pnefma, acabada
de imprimir em Lisboa por germão galhardo, em 8 de Maio de
1532, embora a dedicatória a duarte de resende demonstre que a
obra estaria terminada em 25 de Maio de 1531 11, critica o poderio
económico e político dos judeus, não deixa, porém, de elogiar a uni-
dade e a simplicidade da sua religião e a sua esperança no Messias.
Mas, ao não os considerar cristãos, mesmo novos, recusa implicita-
mente a sua integração, aceitando a sua diferença. révah caracteri-
zou a Ropica Pnefma como “(...) um livro complexo em que não se
pode descobrir uma unidade de intenção (...) João de Barros justa-
põe dois propósitos muito diferentes: uma apologética e uma sátira
erasmiana dos diversos estados sociais, uma refutação das principais
heresias religiosas e uma crítica dos vícios morais.” 12 Parece que a
complexidade do seu pensamento se traduziu na sua escrita, mais
do que uma vez, com a defesa de princípios aparentemente contra-
ditórios. Bastará recordar a sua atitude, do ano de 1533, coincidente
com o desencadear de múltiplas perseguições no país, aos cristãos-
-novos, na sequência da bula de Clemente vII, datada dos finais de
1531. quando lia, em évora, o seu Panegírico ao monarca não hesi-
tou em recordá-lo do exemplo de Antíoco, o rei selêucida que des-
truiu Jerusalém, tratou mal o povo dos judeus e vituperou o seu
templo, que acabou por ter uma morte no meio de um horrível
sofrimento, tendo o próprio reconhecido que as dores que padecia
se deviam a ter tratado mal o templo e os judeus. João de Barros
aproveitou para retirar a seguinte conclusão, deste exemplo, para o
seu monarca: “Mal se pode conservar o reino em que os vassalos
hão medo do príncipe e não lhe querem bem.” Mais tarde, na dé -
cada de 40, escreveu o Diálogo Evangélico contra o Talmud dos Judeus. o
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10 IdEM, ibidem, p. 36.
11 A esta conclusão chegou IsrAEL sALvAtor révAH na sua introdução alargada ao

Diálogo Evangélico sobre os Artigos da Fé contra o Talmud dos Judeus, (…), p. XXvII.
12 IdEM, ibidem, p. XXIX.
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próprio título da obra indiciava o seu objectivo pedagógico. o diá-
logo visava o debate, a discussão de princípios, a conversão e não a
acusação, o que se confirma pela análise do texto.

voltemos, todavia, à Ropica Pnefma ou Mercadoria Espiritual 13 que
nos merece ainda algumas considerações sumárias. Importa reter
que esta obra se inscreve no plano ideológico aberto pelo Elogio da
Lou cura (1508) 14 e pela Utopia (1516). João de Barros recorre tam -
bém nesta obra ao diálogo. Nela intervêm quatro personagens: a
razão que personifica a autoridade, a ortodoxia; a vontade e o En -
tendimento que assumem posições heréticas e de viva crítica social,
mas aos quais o escritor alerta que se não deve “dar mais crédito
que a qualquer infiel e pecador” e o tempo que personifica a expe-
riência na sua sexta Idade, ou seja no momento em que havia dei-
xado a vida antiga de lavrança e se havia tornado mercador, jun-
tando-se, no trato e nas heresias, à vontade e ao Entendimento. A
acção inicia-se quando a vontade, o Entendimento e o tempo,
como mercadores associados de mercadorias espirituais, identifica-
das com os pecados mortais, chegam à Morte e à sua alfândega,
passo defendido pela razão no seu castelo. Curioso será avaliar
como a própria experiência pessoal e profissional de Barros acabam
por se reflectir nos seus recursos estilísticos. Assim, coloca a razão
a viver ao modo de frontaria, à semelhança dos portugueses nas
praças de áfrica, e converte-a nada mais, nada menos, que em fun-
cionária da alfândega, que devassa os alforges transportadores das
mercadorias duvidosas. Após a introdução e o argumento, o escritor
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13 Na Biblioteca Casanatense de roma foi achada uma cópia manuscrita do século
XvII desta obra. segundo Mariagrazia russo “o valor deste manuscrito português reside
no facto de ter sido transcrito não a partir da conhecida edição de 1532, mas da edição
datada de 1552 e impressa pelo mesmo germão galhardo de Lisboa.” Cf. MArIAgrAzIA

russo, “João de Barros, Fernão Lopes de Castanheda e diogo do Couto em Itália”, in
Vasco da Gama Homens, Viagens e Culturas, 1.º vol., Lisboa, torre do tombo e Biblioteca
Nacional, 1998, p. 231.

14 ver de JoAquIM vErÍssIMo sErrão, “João de Barros: entre Erasmo e o Império”,
in Publicações do II Centenário da Academia das Ciências de Lisboa, 1988, pp. 31-53.
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condena os três graus de heresia: descrer na imortalidade da alma;
descrer na pena e na glória no outro mundo e dúvidas quanto à
melhor Lei: se a dos gentios, se a dos Mouros, se a dos judeus ou
dos Cristãos. 

Em síntese, com a Ropica Pnefma, Barros condena expressa-
mente os três graus de heresia e dirige-se aos cristãos-novos
copiando o exemplo do Apóstolo são Paulo, que desejava ser aná-
tema de Cristo, por trazer à verdade os seus parentes e naturais.
Não podemos, contudo, ignorar que, como sublinha António
Borges Coelho, na “(...) sociedade de João de Barros era necessário
seguir uma Lei ou colocavam-se fora da lei, fora da sociedade. Na
sociedade portuguesa, a lei única e que marginalizava todas as
outras Leis e os sem-Lei era a Lei Cristã.” 15 daí que não seja de es -
tranhar que no diálogo entre as quatro personagens, a razão mono-
polize três quartas partes das citações que fundamentam a argu-
mentação (184 citações), enquanto que os outros três interlocutores
somados não ultrapassarão a quarta parte restante (64 citações) 16.
será este um diálogo genuíno? Equilibrado? ou a mera defesa da
ortodoxia? o mesmo se repetirá, aliás, no Diálogo Evangélico sobre os
Artigos da Fé contra o Talmud dos Judeus, da autoria do mesmo escritor
e na Inquisição e Segredos da Fé de diogo de sá. Por sua vez, a análise
do aparelho de autores que suporta este diálogo, feita por Borges
Coelho, revelou que se trata de uma obra medievalizante e de rigo-
rosa ortodoxia, com um claro predomínio das citações bíblicas (pri-
vilegiando o Novo testamento), dos autores latinos, dos Padres da
Igreja e dos autores medievais.

Porém, apesar disso, não escapou à censura inquisitorial portu-
guesa. A Ropica Pnefma acabou por ser incluída no Index de 1581 17, a
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15 Cf. ANtóNIo BorgEs CoELHo, Tudo é Mercadoria. Sobre o Percurso e a Obra de João de
Barros, (...), p. 99.

16 A análise quantitativa das citações da Ropica Pnefma foi desenvolvida por ANtóNIo

BorgEs CoELHo, Tudo é Mercadoria. Sobre o Percurso e a Obra de João de Barros, (...), pp. 74-77.
17 Cf. JEsus MArIA dE BuJANdA, (dir. de), Index de l’Inquisition Portugaise 1547, 1551,

1561, 1564, 1581, vol. Iv, sherbrooke, éditions de l’université de sherbrooke, 1995, p. 496. 
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par, aliás, do manuscrito Tratado dos Estados Eclesiásticos e Seculares de
diogo de sá. A sua censura estendeu-se a Espanha, ao ser incluída
também no Index de 1583 18. A proibição desta obra de controvérsia
religiosa, escrita por um leigo, não será de estranhar. A discussão
teológica estava fechada aos leigos e era baluarte exclusivo dos reli-
giosos. Era um acto de coragem envolver-se nela. 

A censura preventiva inquisitorial atingiu obras como esta úl -
tima que, por essa razão, não lograram ser publicadas e acabaram
por chegar aos nossos dias manuscritas. sem licença de impressão
terão, assim, permanecido obras como o Espelho de Cristãos-Novos e
Convertidos (1541) 19, de Fr. Francisco Machado, dedicado ao infante
d. Henrique; o Diálogo Evangélico sobre os Artigos da Fé contra o Talmud
dos Judeus (c. de 1543) 20, de João de Barros, dedicado ao infante
inquisidor-geral e arcebispo de évora d. Henrique; o In Regestum
Sacrosanctae Facultatis Parisiensis Commentarius sive Censurae (anterior a
1545) 21, de álvaro gomes, dedicado ao infante d. Henrique; o Trac-
tado da Perfeiçaom da Alma (1550) 22, de álvaro gomes, dedicado ao
rei d. João III; o já mencionado Tratado dos Estados Eclesiásticos e Secu-
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18 Cf. JEsus MArIA dE BuJANdA, (dir. de), Index de l’Inquisition Espagnole 1583, 1584,
vol. vI, sherbrooke, Centre d’études de la renaissance, 1993, p. 642.

19 Cf. FrANCIsCo MACHAdo, The Mirror of  the New Christians (Espelho de Cristãos Novos)
of  Francisco Machado, (edição, tradução e introdução de MILdrEd EvELyN vIEIrA e FrANk

EPHrAIM tALMAgE), toronto, Pontifical Institute of  Medieval studies, 1977. sobre esta
obra veja-se rogérIo dE oLIvEIrA rIBAs, Filhos de Mafoma: Mouriscos, Cripto-Islamismo e
Inquisição no Portugal Quinhentista, vols. I e II, dissertação de doutoramento apresentada na
Faculdade de Letras da universidade de Lisboa, 2004 (texto policopiado). do mesmo
autor ver ainda “o  Inimigo no Espelho: os Filhos de Mafoma nos Escritos do Cister-
ciense Francisco Machado (1542)”, in Vasco da Gama Homens, Viagens e Culturas, 2.º vol,
Lisboa, torre do tombo e Biblioteca Nacional, 1998, pp. 259-276.

20 Cf. João dE BArros, Diálogo Evangélico sobre os Artigos da Fé contra o Talmud dos Judeus,
(introdução e notas de Israel salvator révAH), (…).

21 Cf. áLvAro goMEs, Comentário ou Censuras ao Registo da Sacrossanta Faculdade de Teolo-
gia de Paris, (estabelecimento do texto, tradução, introdução e notas de orlando
roMANo), Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1966.

22 Cf. áLvAro goMEs, Tractado da Perfeiçaom da Alma, (introdução e notas de Artur
Moreira de sá), Coimbra, universidade de Coimbra, 1947.
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lares (1557) 23, dedicado à rainha d. Catarina e a Inquisição e Segredos da
Fé (cerca de 1562), que só agora foi trazida à luz, dedicada ao cardeal
d. Henrique, ambos da autoria de diogo de sá. Estes textos conser-
varam-se todos manuscritos, apesar dos seus autores já terem pu -
blicado outras das suas obras e terem dedicado estes escritos a pes-
soas influentes da Corte, incluindo o próprio cardeal d. Henrique 24.

todas estas obras apologéticas atingidas pela censura preventiva
inquisitorial, mencionadas por Israel salvator révah, não foram
publicadas até ao século XX e conservaram-se os seus manuscritos
únicos e originais. dificilmente se poderá aceitar que tiveram uma
larga circulação. Antes, pelo contrário, é mais fácil aceitar que estas
foram retiradas do circuito de leitura, ficando assim impedida ou
muito limitada a sua divulgação, logo na sua génese.

desta série documental quinhentista, que raros estudos tem me -
recido à nossa historiografia, foram seleccionados dois textos de
controvérsia religiosa para uma abordagem comparativa: o Diálogo
Evangélico sobre os Artigos da Fé contra o Talmud dos Judeus, da autoria de
João de Barros, que à excepção do estudo que lhe dedicou Israel
sal vator révah, em 1950, o qual acompanhou a edição do texto,
tem permanecido quase ignorado 25; e a obra Inquisição e Segredos da
Fé escrita pelo humanista diogo de sá, até agora inédita e total-
mente desconhecida. sobre estes procuraremos traçar algumas
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23 Cf. ANA CrIstINA dA CostA goMEs, Diogo de Sá e o Tratado dos Estados Eclesiásticos e
Seculares (1557). Elementos para uma Edição Crítica, vol. II, dissertação de Mestrado em His-
tória Moderna apresentada na Faculdade de Letras da universidade de Lisboa, 2000 (texto
policopiado).

24 Cf. IsrAEL sALvAtor révAH, La Censure Inquisitoriale Portugaise au XVIe Siècle,
Lisboa, Instituto de Alta Cultura, 1960, pp. 33-34.

25 sobre esta obra de João de Barros teceram algumas considerações os seguintes
autores: MArIA IdALINA rEsINA rodrIguEs, Literatura e Anti-Semitismo. Séculos XVI e
XVII, sep. de Brotéria, Julho e Agosto / setembro, 1974, pp. 7-10; FrANk tALMAgE, “to
Sabbatize in Peace: Jews and New Christians in sixteenth-Century Portuguese Polemics”, in
The Harvard Theological Review, vol. 74, Nº 3 (Julho, 1981), pp. 274-278 e BruNo FEItLEr,
“o Catolicismo como Ideal. Produção literária antijudaica no mundo português da Idade
Moderna”, in Novos Estudos, CEBrAP, Nº 72, Julho 2005, pp. 139-140.
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linhas de reflexão, tendo por base as lógicas de afinidade(s) e de dis-
tanciamento(s) existentes nas suas unidades discursivas.

Elementos para uma leitura comparativa do

Diálogo Evangélico e da Inquisição e Segredos da Fé

Antes de mais, interessa situar, no tempo, estes dois manuscritos
dedicados ao infante d. Henrique, inquisidor-geral. Escritos em
época muito próxima, apesar de tudo em contextos que apresentam
algumas diferenças, convém destacar que ambos os seus autores,
João de Barros e diogo de sá, se inscreveram na linha dos poucos
leigos que ousaram, neste período caracterizado pelos primeiros
passos do tribunal do santo ofício em Portugal, advogar uma linha
de diálogo pedagógica, em língua vernácula, e não uma linha de re -
pressão aos conversos 26. Aí reside uma certa originalidade na sua
escrita e uma certa coragem que advém da sua vasta preparação
intelectual de humanistas e, em última análise, de uma certa proxi-
midade à Coroa portuguesa, dada a sua origem nobre e a sua ocupa-
ção de cargos no funcionalismo do Estado. João de Barros gozava
da confiança plena de d. João III, a quem o ligavam laços muito
antigos de fidelidade e serviço. A d. João III, diogo de sá devia,
igualmente, a licença para a publicação de duas das suas obras, em
Paris, os tratados De Navigatione Libri Tres (1549) e De Primogenitura
(1.ª ed. 1551, 2.ª ed. 1552) e a sua nomeação, em 1546, como capi-
tão e feitor das naus ou navios que estabeleciam a ligação da Índia a
Malaca, via Coromandel, por três viagens como reconhecimento
dos seus serviços militares no oriente. Contudo, a situação de pro-
tecção da Coroa viria, rapidamente, a inverter-se, nos dois casos.

o Diálogo Evangélico sobre os Artigos da Fé contra o Talmud dos Judeus
foi o primeiro a ser escrito. révah situou a sua redacção entre o ter-
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26 Cf. ANtóNIo BorgEs CoELHo, Tudo é Mercadoria. Sobre o percurso e a obra de João de
Barros, (...), p. 50.
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ceiro e o quarto autos-de-fé celebrados em Lisboa (ou seja entre os
finais do ano de 1542 e o ano de 1543). Na dedicatória, João de
Barros refere três autos-de-fé mandados celebrar em Lisboa pelo
in quisidor-geral d. Henrique. o escritor deve ter começado a
compô-lo logo a seguir ao terceiro auto, ocorrido em Lisboa a 15
de Novembro de 1542, dirigido pelo inquisidor João de Melo 27 e o
Bispo de Angra. Há um paralelismo entre uma carta do infante 
d. Henrique dirigida a Pier domenico, agente régio em roma,
datada de 10 de Fevereiro de 1542, para lhe explicar os crimes reli-
giosos perpetrados pelos cristãos-novos, que justificavam a acção
inquisitorial, e o preâmbulo do manuscrito. deve-o ter concluído
antes do quarto auto-de-fé de Lisboa, dirigido também pelo inquisi-
dor d. João de Melo, no ano de 1544. A carta e o preâmbulo teste-
munham a condenação, nos três autos-de-fé, dos seguintes cristãos-
-novos: mestre gabriel, médico, acusado de pregar em Lisboa a Lei
de Moisés e circuncidar muitos; Luís dias, alfaiate de setúbal, que
se havia feito passar por Messias; Francisco Mendes, médico que ia
ouvir Luís dias e o doutor dionísio, também médico. 

A data da composição deste manuscrito explica, segundo
révah, dois dos principais objectivos de João de Barros. A sua obra,
que se inscreve na literatura de polémica anti-judaica, tem como
objectivo central demonstrar a verdade da fé cristã, mas visa igual-
mente combater dois males definidos: “(...) o desenvolvimento do
messianismo entre os cristãos-novos e a sua emigração sempre cres-
cente para terras em que podiam professar livremente a religião de
seus pais, especialmente para a turquia muçulmana.” 28 quanto ao
primeiro ponto, o Evangelho consegue do talmud a condenação
dos falsos Messias e o começo e o fim do Diálogo Evangélico seriam
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27 sobre a actuação deste inquisidor veja-se ANA CrIstINA dA CostA goMEs, “subsí-
dios para o estudo da vida e obra do arcebispo de évora d. João de Melo”, in Clio, Nova
série, vol. 9, 2003, pp. 107-126.

28 Cf. João dE BArros, Diálogo Evangélico sobre os Artigos da Fé contra o Talmud dos Judeus,
(introdução e notas de Israel salvator révAH), (...), pp. LXXIII-LXXIv.
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su ficientes para confirmar que o drama da emigração dos cristãos-
-novos para a turquia preocupava João de Barros. o Evangelho
quando saúda o talmud e o interroga sobre o seu destino, recebe a
seguinte resposta do mesmo: “Pera veneza, e dhy pera turquiia.”

A Inquisição e Segredos da Fé de diogo de sá vem à luz alguns anos
depois. A obra terá sido iniciada em época muito próxima à do Tra-
tado dos Estados Eclesiásticos e Seculares (1557), ou mesmo em simultâ-
neo, dadas as alterações introduzidas nos dois manuscritos pelo
próprio autor, as profundas semelhanças de conteúdo que os carac-
teriza e as remissões feitas entre ambos os textos. A sua redacção
estaria ainda em curso no ano de 1562.

Porém, desde já, interessa destacar que o desfasamento tempo-
ral entre esta obra de sá e o Diálogo de Barros fará com que a mes -
ma acabe por reflectir a influência directa do Concílio de trento
(1545-1563), ao nível dos conteúdos e das citações, situação a que é
completamente alheio o manuscrito de João de Barros que foi
escrito antes do seu início.

Passaremos de seguida a apresentar algumas linhas de reflexão
em torno destes dois manuscritos, de polémica anti-judaica, produ-
zidos em Portugal na centúria de quinhentos que nos permitirão
determinar uma lógica de afinidade entre ambos, mas também algu-
mas fronteiras de distanciamento.

Forma e personagens

Começaremos por abordar a forma e as personagens que dão
vida às obras em análise. Antes de mais, interessa sublinhar que em
ambos os textos, os seus escritores optaram pelo diálogo, usual
como já tivemos a oportunidade de verificar na literatura de polé-
mica anti-judaica e já também utilizado em outras das suas obras.
João de Barros lançara mão deste recurso na sua Ropica Pnefma, que
já mereceu a nossa atenção, e diogo de sá por ele havia optado para
a controvérsia científica com o cosmógrafo-mor, Pedro Nunes, no
seu tratado De Navigatione Libri Tres, em que a Filosofia personifi-
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cada pelo próprio humanista entrava em polémica com a Matemá-
tica, que emprestava a voz a Pedro Nunes. 

No Diálogo Evangélico e na Inquisição e Segredos da Fé, os dois inter-
locutores reflectem um conflito de crenças e não de pessoas ou
raças. Nesse sentido é muito grande a proximidade entre as duas
obras. Poderemos mesmo falar numa identidade entre as persona-
gens, que apresentam apenas designações diferentes. No Diálogo
Evangélico, a conversação trava-se entre o Evangelho e o talmud e
na Inquisição e Segredos da Fé entre o Cristão e o Judeu. Em nenhum
dos textos se pode isolar qualquer referência que tenha como pro-
pósito excitar o zelo inquisitorial contra os cristãos-novos. Antes, a
discussão tece-se meramente no plano das ideias, sendo que em
ambos os casos os seus escritores estão convictos da superioridade
dos argumentos espirituais da sua crença e têm como objectivo cen-
tral a explicitação da doutrina cristã, com um objectivo meramente
pedagógico e preventivo. révah, aliás, considerou propositado o
tom moderado utilizado por Barros no Diálogo, confrontando-o
com o utilizado na Ropica Pnefma, justificando-o pelo início da perse-
guição activa dos cristãos-novos portugueses e pela sua preocupa-
ção com a fuga em massa dos mesmos 29.

A teia discursiva constrói-se através de um jogo travado por
dois personagens, habilmente colocado ao serviço das finalidades
dos seus criadores. A distribuição dos espaços de intervenção dos
dois interlocutores, em ambas as obras, e à proporção das suas
dimensões, não é equilibrada. Já havíamos registado o desequilíbrio
quanto ao aparelho de citações que fundamentava os argumentos
da razão, ou ortodoxia, na obra Ropica Pnefma. é inegável que o
Evangelho e o Cristão dominam, com a sua argumentação e as
autoridades expostas à margem, os diálogos que constituem os dois
manuscritos. Não é quase dado espaço de resposta ao talmud e ao
Judeu, criando os escritores no leitor a ilusão pretendida da falta de
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29 IdEM, ibidem, p. LXXvI.
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poder deste interlocutor para apresentar argumentação válida, dado
o seu distanciamento relativamente à verdade. Contudo, as suas
intervenções são o levantamento de questões ou sequências das res-
postas do Evangelho/Cristão, apoiantes das mesmas, no sentido
em que se destinam a mais e melhor evidenciar a sua verdade. 

Entre o Diálogo Evangélico e a Inquisição e Segredos da Fé podemos
assinalar profundas semelhanças quanto à forma e às personagens,
o que nos leva a admitir a inspiração de diogo de sá nesta obra de
João de Barros. Contudo, a Inquisição e Segredos da Fé distancia-se do
Diálogo Evangélico na forma utilizada para apresentar as citações
expostas à margem dos diálogos. diogo de sá não se limita a iden-
tificar as autoridades que são a base do seu pensamento, antes opta
por fazer citações, mais ou menos extensas das suas obras, à mar -
gem dos diálogos, que por vezes chegam a ocupar quase na totali-
dade as margens do seu manuscrito, e o mais interessante é que o
faz sempre ou em latim, ou nas línguas originais das obras ou auto-
ridades referidas, ou seja, em grego, hebraico e aramaico. tal situa-
ção é prova, em primeiro lugar, da sua vasta erudição e de ser um
exímio latinista e ter excelentes conhecimentos de grego e hebraico. 

Porém, sabemos que os conhecimentos de latim de João de
Barros eram também alargados e pela voz do Entendimento na
Ropica Pnefma tomamos conhecimento que era também iniciado nas
línguas grega e hebraica. Logo, não terá sido por desconhecimento
dessas línguas, mas por opção estilística, que Barros não se deteve a
fazer citações das mesmas. Contrariamente a diogo de sá, optou
por apresentar os doze artigos do símbolo dos Apóstolos, ou os
doze artigos da Fé em latim e por fechar o Diálogo Evangélico com
uma fórmula latina. 

Já a escolha de diogo de sá é fundamentada pelo próprio autor,
no prólogo do seu Tratado dos Estados Eclesiásticos e Seculares, da se -
guinte forma: “E pera mais fáçil e craro e seguro entendimento, vão pela
margem referidos os lugáres, onde os doctos e letrádos, o podem examinár: e os
indoctos e sem letras com doctrina tão portugues e tão clára, podem entender o

ANA CrIstINA dA CostA goMEs

76

Pag 61-86:Pagina 1-28.qxd  14-05-2012  22:27  Page 76



que a seu estádo e aos dos outros he neçessáreo.” 30 o humanista visava, com
esta opção, abranger dois tipos distintos de leitores: os letrados e os
não letrados. A utilização da língua latina nas citações era intencio-
nal e directamente dirigida aos letrados, uma vez que só estes a
poderiam entender. Note-se que mesmo as citações em hebraico,
aramaico e grego são sucedidas pela sua tradução na língua latina.

Estrutura e argumento

Em termos de estrutura, as duas obras distanciam-se na despro-
porção das suas dimensões e, aparentemente, na sua organização
interna. se o Diálogo Evangélico é constituído por 55 folhas escritas
por uma única mão, a Inquisição e Segredos da Fé é composta por 253
fólios, segundo numeração do arquivista, mais três cadernos cosi-
dos à mão, dois com 2 fólios e um com 3 fólios, o que soma uma
totalidade de 260 fólios segundo numeração do arquivista. A análise
in terna da obra permitiu, no entanto, concluir que os cadernos
soltos são acrescentos introduzidos pelo próprio autor, em época
pos terior a uma primeira redacção do manuscrito, ao próprio texto.
Logo, à partida, é possível constatar que a obra de sá é aproximada-
mente cinco vezes maior que a obra de João de Barros. Além da
letra de diogo de sá, nas suas duas formas – caligráfica e cursiva –,
a Inquisição e Segredos da Fé apresenta a letra de outra pessoa que terá
lido e censurado inúmeras partes do texto. 

A estrutura destas duas obras é distinta, embora apresentem
uma afinidade relevante. Ambas se iniciam por uma dedicatória ao
infante d. Henrique, inquisidor-geral de Portugal, sendo esta uma
estratégia consciente dos seus autores, que procuravam obter a pro-
tecção desta figura cimeira da Inquisição portuguesa, para verem os
seus textos publicados, situação que não se viria a verificar nas duas
situações. Contudo, em termos de organização do discurso esta é a
única afinidade encontrada numa primeira leitura. 
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30 dIogo dE sá, Tratado dos Estados Eclesiásticos e Seculares, fls. 6-6 v.. 
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No Diálogo Evangélico, João de Barros opta, após a dedicatória,
por introduzir um único diálogo entre o Evangelho e o talmud,
que gira em torno de uma ideia original, que consiste em opor os
doze artigos do símbolo dos Apóstolos, ou doze artigos da Fé, às
treze raízes do talmud. são estes doze artigos que ritmam o diálogo
entre as duas personagens. Após esta exposição termina o diálogo
entre o Evangelho e o talmud. João de Barros conclui, então, a
obra com o “sermão da vida Eterna”, que divide nos seguintes ca -
pí tulos ou pontos: “da Cidade e sua Arquitectura”, “os Moradores
desta Cidade” e, finalmente, “o fruto que recebem e o oficio que
têm”. 

Já a Inquisição e Segredos da Fé estrutura-se com base em cinco diá-
logos que surgem logo a seguir à dedicatória ao arcebispo de évora
e inquisidor-geral, incluída no prólogo e ao índice dos assuntos tra-
tados. Estes cinco diálogos ecuménicos travam-se entre duas perso-
nagens – um Judeu e um Cristão –, entre os quais existe um choque
de princípios, do qual resulta a apresentação de diferentes critérios
de verdade/prova. diogo de sá dá voz aos argumentos do Cristão,
de forma a rebater as dúvidas e fundamentos do Judeu. Apesar do
último diálogo, pela lógica do seu conteúdo, servir como conclusão
à obra, importa destacar que a mesma não apresenta nenhum capí-
tulo final. o índice da obra permite-nos, porém, confirmar que
diogo de sá teria a intenção de dar continuidade a este texto com a
redacção de mais um tomo.

se aprofundarmos, contudo, a nossa abordagem verificamos
que a estrutura do Diálogo Evangélico de João de Barros apresenta
profundas lógicas de aproximação com o Tratado dos Estados Eclesiás-
ticos e Seculares. Lembre-se que este tratado escrito por diogo de sá
é composto por um prólogo que inclui uma dedicatória à rainha d.
Catarina, dividindo-se em doze estados em que o autor aborda o
modo como o cristão deve viver em cada um dos mesmos, de
forma a obter a salvação, a saber: “do Matrimónio”; “da viuvez e
vir gindade”; “dos reis e Príncipes seculares”; “dos Papas e Prela-
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dos”; “dos Cavaleiros e soldados”; “dos ricos”; “dos Pobres”;
“dos servos”; “dos religiosos e Mecânicos e Lavradores”; “dos
velhos e Mancebos e Moços”; “dos Mercadores” e “das Mulheres
Públicas”. o epílogo da obra é a “Fé”. Não poderemos anotar entre
os doze artigos da Fé, simbolizados pelos doze apóstolos, e os doze
estados de diogo de sá uma profunda semelhança? E que dizer do
epílogo “da Fé”? Não será esta a chave para a vida eterna, descrita
por Barros no seu sermão que encerra o Diálogo Evangélico? A admi-
tirmos todas estas afinidades entre os dois textos, somos obrigados
a aproximar a Inquisição e Segredos da Fé, isto porque numa citação ris-
cada pelo próprio diogo de sá nessa obra, o mesmo dá a entender
que, numa primeira fase de redacção, o Tratado dos Estados Eclesiásti-
cos e Seculares e a Inquisição e Segredos da Fé tinham constituído uma
única obra. Poderia ser este tratado, o segundo tomo da Inquisição e
Segredos da Fé? Embora não tenhamos respostas definitivas para
estas questões, é importante apresentá-las nas suas vigas mestras.

definitiva é, porém, a analogia que se pode estabelecer entre
diferentes passagens do Diálogo Evangélico e da Inquisição e Segredos da
Fé, que nos permite confirmar que sá recebeu a directa inspiração
desta obra de João de Barros. Não será possível no âmbito deste
estudo isolar todos os excertos dos dois manuscritos que apresen-
tam semelhanças, ou quase uma total identificação. Como exemplo
dessa situação mencionaremos apenas a exposição detalhada dos di -
ferentes significados dos caracteres hebraicos que Barros coloca na
boca do Evangelho 31 e que sá imitará e explorará à saciedade no
prólogo da Inquisição e Segredos da Fé 32. Por outro lado, a Fé é o tema
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31 Cf. João dE BArros, Diálogo Evangélico sobre os Artigos da Fé contra o Talmud dos Judeus,
(…), pp. 13-14.

32 Cf. dIogo dE sá, Inquisição e Segredos da Fé, fls. 6 v. – 8. ver ANA CrIstINA dA

CostA goMEs e José Augusto Mourão, “«Epílogo da Fé» e «Prólogo» da Inquisição e
Segredos da Fé de diogo de sá: texto e Contexto”, in Gramática e Humanismo. Actas do Coló-
quio de Homenagem a Amadeu Torres, II vol., Braga, Publicações da Faculdade de Filosofia
da universidade Católica Portuguesa, 2005, pp. 519-522.
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central das duas obras, embora não possamos ignorar que a Inquisi-
ção e Segredos da Fé reflectirá, na temática dos seus cinco diálogos, as
grandes discussões do Concílio de trento, que giraram em torno de
dois temas principais: a fé e o repúdio do livre exame.

Autoridades: as citações explícitas e não explícitas

Já salientámos a desproporção existente nas dimensões dos dois
manuscritos. Esta mesma desproporção é válida, igualmente, para o
quantitativo das citações expostas à margem dos dois textos, assim
como para o tamanho, ou conteúdo, das mesmas, o que é facil-
mente visível pelo espaço que ocupam.

Interessa-nos neste ponto, porém, não tanto marcar o distancia-
mento das duas obras em termos quantitativos de citações, mas
avançar para avaliar as grandes diferenças qualitativas no sistema de
citação no Diálogo Evangélico e na Inquisição e Segredos da Fé. Para tal
optámos por quantificar as autoridades citadas por João de Barros
no Diálogo Evangélico, à semelhança do trabalho desenvolvido por
An tónio Borges Coelho, na abordagem da obra Ropica Pnefma 33.
Porém, neste caso, mais do que os totais interessava-nos delimitar
que tipo de citações faz o autor, nas diferentes partes constitutivas
da obra, e quais as autoridades que chama à argumentação do Evan-
gelho e do talmud. saliente-se que só as citações explícitas foram
possíveis de quantificar. depois de elaborarmos diferentes quadros
de contagem chegámos às seguintes conclusões:

– Num total de 987 citações, 586 (ou seja mais de metade) per-
tencem ao Antigo testamento, 270 ao Novo testamento (menos de
metade do Antigo testamento) e apenas 122 a autoridades rabínicas
e 9 a outras referências que não se enquadram em qualquer das
outras categorias;

– das 586 citações ao Antigo testamento, 549 surgem a supor-
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tar o diálogo entre o Evangelho e o talmud, embora numa total
desequilíbrio, uma vez que 460 sustentam a argumentação do Evan-
gelho e apenas 89 apoiam as afirmações do talmud. Apenas 35 cita-
ções apoiam o “sermão da vida Eterna” e 2 a dedicatória da obra;

– uma desproporção ainda maior se manifesta nas citações ao
Novo testamento. Num total de 270 referências, 212 apoiam o diá-
logo, mas 209 fundamentam as afirmações do próprio Evangelho e
só 3, quase perdidas, alinham pelo talmud. Na dedicatória surgem 5
referências e o sermão chama a si 53 citações;

– No que diz respeito às autoridades rabínicas, contrariamente
ao que se poderia crer, a situação não se inverte. Em clara desvanta-
gem em relação às citações bíblicas, ainda assim se encontram em
desigualdade. Apenas surgem no diálogo 121 referências e 1 isolada
no sermão. Mas, no diálogo, curiosamente, não suportam os argu-
mentos do Judeu (apenas 7 o acompanham), mas sim a fundamen-
tação do Cristão, que se apoia em 114 citações judaicas;

– As outras referências não são representativas, uma vez que são
apenas 9, 7 utilizadas no diálogo e 2 no sermão. Estas abarcam au -
toridades diversas, desde autoridades clássicas, a medievais. Ainda
assim 6 sustentam as opiniões do Evangelho e apenas 1 do talmud.
Por sua vez, 2 complementam o sermão.

Note-se que, em todos os casos, a citação é utilizada em regime
de concordância. do Antigo testamento, os livros mais citados são
os Salmos (com 111 citações), o livro profético de Isaías (99 citações)
e o livro de génesis (88 citações). do Novo testamento a preferên-
cia recai sobre o Evangelho Segundo S. João (com 75 citações), o Evan-
gelho Segundo São Mateus (com 51 referências) e o livro de Apocalipse
(com 35 citações). Já entre as autoridades rabínicas, os nomes mais
citados são os dos rabis Haccados (11 citações), Moisés do Egipto
(8 citações) e samuel, filho de Nahman (7 citações). Porém, entre as
dez referências mais frequentes apenas encontramos livros bíblicos,
pela seguinte ordem: Salmos (111), Isaías (99), Génesis (88), Evangelho
Segundo S. João (75), Evangelho Segundo S. Mateus (51), Êxodo (43), Apo-
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calipse (35), Jeremias (29), Deuteronómio (27) e Evangelho Segundo
S. Lucas (25). Nas outras referências identificadas é notória a ausên-
cia absoluta de referências explícitas a autoridades da patrística, a
qual poderá ter sido propositada, e a pobreza de citações de pensa-
dores medievais (apenas é mencionado Pedro Afonso, o rabi
Moisés convertido no ano 1106) e de autores pré-clássicos e clássi-
cos (só Mercúrio trimegisto, Platão, Epicarmo Cómico e Flávio
Josefo merecem citações soltas).

se confrontarmos estes dados com os quadros apresentados
por Borges Coelho para a obra Ropica Pnefma podemos, desde logo,
es tabelecer profundas diferenças. Num total de 257 citações, nú -
mero muito inferior ao das referências por nós contabilizadas para
o Diálogo Evangélico, a preponderância das citações é também bíblica
(num total de 163 citações), o que não será de estranhar dada a
natureza dos textos, mas neste caso o maior número de referências
é colhido no Novo testamento (88) e não no velho testamento
(75). Esta situação poderá ser indicadora de uma directa influência
erasmiana desta obra, de que posteriormente optará por se distan-
ciar? ou significará, meramente, que no Diálogo Evangélico, por estra-
tégia de argumentação, João de Barros terá procurado chegar mais
próximo dos cristãos-novos? tal estratégia poderá ser justificada
pela introdução das autoridades rabínicas, que não aparecem na
Ropica Pnefma. Por outro lado, poderá explicar algumas ausências,
isto porque, apesar do quantitativo das citações ser inferior na
Ropica Pnefma, ainda assim João de Barros não deixou de fazer 40
citações a autores latinos, 19 a autores gregos e 35 aos Padres da
Igreja e a autores medievais. 

Com a Inquisição e Segredos da Fé, pelos quantitativos já apresenta-
dos e analisados, podem-se, também, desde já estabelecer algumas
aproximações e afastamentos. o número total de 3951 citações cal-
culadas nesta obra é assustadoramente maior do que no Diálogo
Evangélico, em que se contabilizaram apenas 987 referências, apesar
de salvaguardadas as dimensões distintas destes manuscritos. 

As citações bíblicas ocupam o lugar cimeiro nos dois textos.
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diogo de sá recorre a 2297 referências bíblicas e João de Barros a
856 menções. No entanto, existem discrepâncias entre os livros
mais citados. se compararmos as referências bíblicas mais citadas
nas duas obras, concluímos que a preferência de diogo de sá é dada
aos livros do Novo testamento, contrariamente a João de Barros,
que elege os do Antigo testamento. Assim entre os três livros bíbli-
cos mais citados na Inquisição e Segredos da Fé encontramos o Evange-
lho segundo S. João (286 citações), o livro de Salmos (265 citações) e o
Evangelho segundo S. Mateus (194 citações). Já no Diálogo Evangélico, os
três livros mais mencionados pertencem ao Antigo testamento:
Salmos (111 citações), Isaías (99 citações) e Génesis (88 citações). Por
outro lado, note-se que, entre os dez livros bíblicos mais citados por
diogo de sá, encontramos 6 do Novo testamento e apenas 4 do
Antigo testamento. A situação inverte-se no Diálogo Evangélico em
que encontramos apenas 3 livros do Novo testamento, contra 7 do
Antigo testamento.

A diversidade das autoridades referidas na Inquisição e Segredos da
Fé é também avassaladoramente mais abrangente do que no Diálogo
Evangélico. Neste sentido, diogo de sá afasta-se de João de Barros.
Para este último, além das referências bíblicas, poucas outras autori-
dades lhe merecem destaque, à excepção das judaicas. Já sá recorre
a todo o tipo de autoridades, não esquecendo os padres da Igreja e
os pensadores medievais. Aliás, entre as dez referências mais citadas
na sua obra encontramos três autores da patrística: santo Agosti-
nho, são João Crisóstomo e são Jerónimo; sendo os dois primeiros,
as autoridades mais citadas na Inquisição e Segredos da Fé. Contraria-
mente, as dez referências mais citadas no Diálogo Evangélico esgotam-
-se apenas nos livros bíblicos.

diogo de sá vale-se de uma vasta panóplia de autores, desde a
an tiguidade pré-clássica e clássica (grécia e roma) até aos autores
modernos. No último caso, sublinhe-se que, na maior parte dos
casos, o faz por discordância, como o obrigavam os tempos em que
escrevia. As diferentes heresias, Erasmo, Lutero e outros, merecem-
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-lhe a oposição explícita. Mas, nem assim se escapou as setas da
censura inquisitorial que caíram sobre o seu texto e o fizeram per-
manecer em silêncio até hoje. Por outro lado, faz referências às
actas do Concílio de trento, que Barros não poderia fazer porque
redigiu o seu Diálogo Evangélico numa fase anterior à sua realização.

No entanto, no que diz respeito às fontes rabínicas, os dois au -
tores aproximam-se bastante porque as demonstram conhecer em
profundidade e com elas procuram chegar aos cristãos-novos. é
possível, aliás, verificar várias coincidências na escolha das autorida-
des, privilegiando os dois escritores, as fontes da exegese primitiva
judaica. Por exemplo, entre os autores mais citados, por ambos, en -
contramos o rabi Moisés Egípcio.

À semelhança de João de Barros, também diogo de sá opta por
uma distribuição desequilibrada das citações que suportam a argu-
mentação dos dialogantes. Facilmente o compreendemos, afinal
ambos os autores chamam para si, ou para o seu sistema de crença
re presentado respectivamente pelo Evangelho e o Cristão, as auto-
ridades que são o esteio do seu pensamento e com as quais acredi-
tam poder converter os que professam outras religiões. Nesse sen-
tido, a Inquisição e Segredos da Fé é, também, mais abrangente porque
não se esgota meramente na polémica anti-judaica.

Muito poucas são as referências, além das bíblicas e das judai-
cas, feitas por Barros no seu Diálogo Evangélico. destas, apenas é pos-
sível reconhecer duas comuns com as citadas por diogo de sá na
Inquisição e Segredos da Fé: o Livro de Jacob 34 e Mercúrio trimegisto.

terão representado estas duas obras, na época em que foram
escritas, verdadeiras pontes para o diálogo entre crenças diferentes?
Até que ponto foram conhecidas? terão circulado no meio dos
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cristãos-novos e suscitado vivas discussões em torno da sua argu-
mentação? ou terá a censura inquisitorial travado, logo na sua
origem, o seu possível itinerário, como parece indicar o facto dos
seus títulos não constarem dos índices dos livros proibidos, ou da
Inquisição e Segredos da Fé estar incluída no fundo do Conselho Geral do
Santo Ofício? 

dificilmente chegaremos a obter as respostas a todas estas
interrogações. Porém, não temos dúvidas que João de Barros e
diogo de sá demonstraram audácia ao enveredarem pelo diálogo,
embora este se situe, no plano escrito, numa fronteira muito ténue
com o monólogo. Acreditamos, contudo, que a preparação destas
obras poderá ter sido antecedida, no caso dos dois autores, pela
própria frequência dos meios dos cristãos-novos. se tal aconteceu,
como as citações de Barros e de sá o parecem demonstrar, nesse
caso a polémica deve ter sido bem mais viva e autêntica, isto porque
dificilmente poderemos falar em diálogos genuínos quando dois
interlocutores são representados por uma só estrutura de pensa-
mento e uma só crença.

Mas, deixando de parte o debate religioso, como podemos falar
num efectivo diálogo com os nossos valores culturais quando obras
como estas continuam ignoradas, sem nunca terem sido editadas ou
estudadas, e em riscos de se perderem nos arquivos e bibliotecas?
terminaremos com as palavras do historiador António Borges
Coelho que são um convite a uma reflexão: “o provincianismo cul-
tural que nos anima manifesta-se claramente quando a Utopia e o
Elogio da Loucura se tornam textos recomendados do ensino oficial
enquanto a Ropica continua sepultada no silêncio.” 35
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misericórdia. o tópico do amor aos homens repetia-se, várias vezes, na Inquisição e Segredos
da Fé e, com ele, diogo de sá pretendia sublinhar a misericórdia de deus e abrir as portas
a todos os que não professavam a sua fé para que estes se chegassem a converter. Cf. A.
dIEz MACHo, Apocrifos del Antiguo Testamento I Introducción General, Madrid, Ediciones Cris-
tiandad, 1984, p. 280.

35 IdEM, ibidem, p. 73.
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