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Tipologia do desengano:
cristãos-novos portugueses

entre Amsterdão e o Brasil holandês

Ronaldo Vainfas
Universidade Federal Fluminense *

A diáspora sefardita na Época Moderna é processo conhecido, e
cada vez mais frequentado, pelos historiadores do judaismo. A Pe-
nínsula ibérica, berço do florescente sefardismo medieval, tornou-
-se palco de rigorosas campanhas antijudaicas ou antisemitas desde
o final do século XIV. Na Espanha, as perseguições aos judeus de
1391 deram origem à numerosa comunidade de conversos, alvo
preferencial da Inquisição instalada pelos Reis Católicos, em 1478,
seguindo-se a expulsão dos judeus, em 1492. Em Portugal, que até
então desconhecia perseguições similares, a chegada de milhares de
judeus espanhóis levou a que D. Manuel decretasse a famosa con-
versão forçada, em 1496, seguida, em 1536, pela instalação do Santo
Ofício.

Em meio às sucessivas ondas de perseguição, ora aos judeus, ora
aos cristãos-novos ibéricos, a opção pela fuga foi alternativa es-
colhida por vários indivíduos ou famílias que ou preferiam manter
sua fidelidade ao judaísmo ou, quando menos, buscavam escapar à
sanha inquisitorial daquele tempo. Rotas de fuga foram estruturadas
em direção a dois grandes eixos geográficos: o mundo mediterrâ-
nico e a Europa além-Pirineus.

No Mediterrâneo assiste-se à lenta, porém firme, erecção de
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comunidades judaicas no Marrocos, no Império Otomano, ou na
Itália, a exemplo de Livorno e sobretudo Veneza. Na Europa,
nichos sefarditas se estruturaram na França, onde o judaísmo era
proibido publicamente, mas tolerado, a exemplo de Bordéus, ou
excepcionalmente permitido, como em Avignon. Estudos de caso
ou documentos inquisitoriais permitem acompanhar de perto o
deslocamento de cristãos-novos portugueses através da Espanha,
com passagem por Medina del Rio Seco, rumo ao sul da França,
onde regressavam ao judaísmo de seus avós. As cidades e vilas fran-
cesas não raro eram lugares de passagem para Antuérpia, que se
tornou grande foco de judeus emigrados e, a partir do início do
século XVII, para Amsterdão ou Hamburgo. Escusado dizer que as
rotas de fuga ou emigração sefardita na Europa acompanharam de
perto a lógica expansionista do capital mercantil. Diversos histo-
riadores sublinham, com razão, a importância crucial das redes
comerciais sefarditas na estruturação do capitalismo comercial nos
séculos XVI e XVII.

De todos os centros em que os judeus lograram se reorganizar
na Europa, não resta dúvida de que Amsterdão foi, no século XVII,
o principal. Muitos historiadores estudaram o fenômeno e a matéria
tem, com efeito, estimulado investigações em várias partes do
mundo. Para citar um autor pioneiro, entre os portugueses, vale
mencionar Mendes dos Remédios que, na sua obra clássica de 1911,
Os judeus Portugueses em Amsterdão 1, estudou, passo a passo, a estru-
turação da comunidade portuguesa naquela cidade desde os primei-
ros imigrantes. Já neste livro encontramos valiosas informações
sobre a acção do rabino Moisés Uri Levi, que pregou para os se-
farditas em alemão, sendo traduzido pelo filho Aarão Halevi, que
falava espanhol. Herman Salomon detalhou esta fase heróica da
diáspora dos judeus portugueses na Holanda, informando que, à
parte alguns judeus que individualmente foram ter à cidade entre

1 J. MENDES DOS REMÉDIOS, Os judeus portugueses em Amsterdão (edição fac-símile das
edições de 1911 e 1975), Lisboa, Ed.Távola Redonda, 1990.
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1592 e 1596, a primeira leva de cristãos-novos portugueses vindos
por mar, minhotos e madeiresendes, data de 1597, conforme a nar-
rativa de Daniel Levi ou Miguel de Barrios, Triumpho del gobierno
popular en la casa de Iacob, publicada em 1683. A segunda fase corres-
ponderia à transformação destes cristãos-novos foragidos em
judeus, a partir de 1602, coincidente com a ação do rabino alemão
mencionado por Mendes dos Remédios. De todo modo, a comu-
nidade só fez crescer nas décadas seguintes, passando de cerca de
100 pessoas em 1599, para 500, em 1615, e mais de 1000 em 1620.
Os Estatutos da Santa Companhia de Dotar Orphans e Donzelas, impres-
so em português no ano de 1615, teve tiragem de 460 exemplares, o
que permite especular sobre o tamanho da comunidade.

Mendes dos Remédios foi talvez pioneiro em nos informar
sobre a organização da comunidade em termos institucionais, a
começar pela fundação da sinagoga Bet Iacob, tendo por rabinos José
Pardo e Moisés Ben Arroyo. Em 1608, Isaac Franco Medeiros
fundou a Neweh Shalom, e foi dela que saiu mais tarde como rabino
o célebre Menasseh Ben Israel. Em 1618, apareceu a Bet Israel, fun-
dada por David Bento Osório, e da qual saiu Isaac Aboab da Fon-
seca, nada menos que o primeiro rabino das Américas. As três con-
gregações se unificaram por volta de 1639, dando origem à sólida
Talmud Torá, com estatutos próprios, rabino principal, ou Haham, e
conselho único – o mahamad – com sete gestores, a saber: seis par-
nassim ou principais, e um tesoureiro, o gabay.

Os historiadores das útimas décadas acrescentaram, corrigiram
e ampliaram os estudos sobre a comunidade hispano-portuguesa
de Amsterdão. É o caso de Yosef Kaplan, com seu Judíos nuevos en
Amsterdam (1996) 2 e de Miriam Bodian, com seu Hebrews of the Por-
tuguese Nation (1997).

Bodian recupera, em seu livro, os mais diversos aspectos do que
parece ser uma autêntica metamorfose cultural que marca este cros-

2 YOSEF KAPLAN, Judíos Nuevos em Amsterdam: estúdio sobre la história social e intelectual del
judaísmo sefardí en el siglo XVII, Barcelona, Gedisa editorial, 1996.
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sing dos cristãos-novos à condição de judeus, incluindo a circuncisão
dos varões, sejam miúdos, sejam adultos, a mudança de nomes, o
aprendizado de orações, a observância dos ritos. Amsterdão ofe-
rece, sem dúvida, o exemplo de um renascimento do judaísmo sina-
gogal dos sefarditas, funcionando como contraponto de sua dilui-
ção na Península ibérica e domínios coloniais, e com ele rivalizando,
ao agir como pólo de atracção de cristãos-novos.

Mostra-nos Bodian, porém, que este revival do judaísmo ibérico
na Holanda não constitui uma reedição literal daquilo que existia na
Península antes das conversões e das perseguições inquisitoriais.
Antes de tudo porque a maioria dos que rejudaizavam em Amster-
dão era composta exactamente por cristãos-novos. E, ainda, porque
eram estreitas as relações entre os judeus de Amsterdão e os cris-
tãos-novos portugueses, alimentadas pela inserção de uns e outros
nas mesmas redes mercantis, pelos contatos daí derivados, pela
adesão de muitos cristãos-novos à comunidade de Amsterdão, pela
via do matrimônio entre cristãos-novos e mulheres judias. As fron-
teiras entre o mundo dos judeus de Amsterdão e os cristãos-
-novos portugueses eram fronteiras porosas.

De todo modo, neste processo de reconstrução judaica na diás-
pora holandesa, deu-se um processo formidável de mitificação das
origens, uns se dizendo descendentes dos Macabeus, outros dos
Levitas. No limite, este purismo mitificado que os judeus de Ams-
terdão construíram como auto-imagem tangenciava o ideal ibérico
de limpeza de sangue, apenas um dentre vários traços do iberismo,
por vezes nostálgico, que marcava a comunidade. Fontes literárias
da comunidade não deixam dúvidas a este respeito, revelando a
adesão a um sentido de honra, a um ideal aristocrático e nobilitador
tipicamente ibéricos. Isto para não falar dos termos católicos para
aludir, quer ao povo, quer à religião, como Gente da Nação, no pri-
meiro caso, ou Lei de Moisés, no seguindo caso.

Este judaísmo português de Amsterdão, em parte radical, sem
deixar de ser híbrido, levou a que Yosef Kaplan qualificasse seu
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praticante como judeu novo, em contraste com o cristão-novo, em-
bora fosse dele originário. Kaplan sublinha traços similares aos
observados por Bodian para caracterizar o perfil cultural da comu-
nidade e suas ambivalências identitárias, chegando, no limite, a mati-
zar o judaísmo dos judeus novos. Afirma textualmente, num de
seus livros, que “mientras algunos de ellos habían logrado recoger
alguna información sobre la fé, el pensamiento y los preceptos ju-
daicos (...) estos conocimientos geralmente derivaban de fuentes se-
cundarias, que en su mayoría no eran sino escritos cristianos, y algu-
nas veces incluso obras polémicas antijudaicas, que fueron
redactadas expresamente para combatir y refutar los princípios del
judaísmo y sus prácticas. Kaplan arremata sem rodeios: “Para la
mayoría de estos judíos nuevos, la primera comunidad judia que
conocieron fue la que ellos mismos habian creado” 3.

O conceito de judeu novo de Kaplan é, sem dúvida, muito opera-
tivo para pensarmos o perfil identitário e cultural dos judeus portu-
gueses de Amsterdão que foram ao Brasil e a outras partes ul-
tramarinas, e seu juízo deve mesmo aplicar-se à maioria destes neo-
conversos nascidos e criados em meio católico. Mas Kaplan sabe
muito bem que esta reconstrução do judaísmo na Holanda foi bem
mais complexo. Antes de tudo porque o impulso para sua recons-
trução, seja em termos religiosos, seja em termos institucionais,
dependeu, em grande medida, da contratação de grandes rabinos
sefarditas de outras partes. Bastaria citar o papel de Joseph Pardo,
no início do século XVII, ou Saul Morteira, um pouco mais tarde,
ambos chegados de Veneza para organizar e atuar na comunidade
de Amsterdão. Ou mesmo Issac Uziel, importante rabino de Fez,
no Marrocos, que jogou papel similar. O modelo institucional e reli-
gioso da Talmud Torá de Amsterdão foi, enfim, o de Veneza, onde
a comunidade sefardita era mais antiga, originalmente composta
por judeus que não haviam passado pela experiência cristianizadora,
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3 Y. KAPLAN, Op.cit., p. 26.
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embora adensada posteriormente por trânsfugas cristãos-
-novos.

Seja como for, a imigração judaica para o Brasil, após a con-
quista holandesa, em 1630, foi composta principalmente por estes
que Kaplan denomina de “judeus novos”. Sobretudo a partir
de 1635, muitos deles, individualmente ou em família, foram ter
ao Brasil, ora arcando com as despesas de viagem, ora conseguin-
do isenções da Compania das Índias, por vezes “despachados”, isto
é, financiados pela Talmud Torá. Em contraste com sua presença
em Amsterdão, a atuação dos judeus no Brasil ainda é fenô-
meno pouco estudado, embora cada vez desperte mais a atenção
dos historiadores.

Sem a menor pretensão de fazer uma rescensão bibliográfica
exaustiva, impossível não citar os trabalhos de Arnold Wiznitzer,
como The records of the earliest Jewish community in the New World 4,
publicado em 1954, e sua preciosa tradução do Livro de Atas das
congregações judaicas estabelecidas em Recife e Maurícia, publica-
da em separata dos Anais da Biblioteca Nacional no ano seguinte 5.
Impossível não mencionar os estudos contidos no recente O Brasil
e os Holandeses, obra de 1999, particularmente o artigo de Nachman
Falbel 6 sobre Mennasseh ben Israel e o de Leonardo Dantas Silva 7

sobre a comunidade judaica do Recife, que inclui fontes literárias
inéditas. Impossível não destacar a grandiosa obra de José Antônio
Gonsalves de Mello, que já no antigo Tempo dos Flamengos, de 1947,
ofereceu páginas preciosas sobre o tema. Mas nada supera o Gente
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4 ARNOLD WIZNITZER, The records of the earliest jewish community in the New World,
N. York, American Jewish Historical Society, 1954.

5 “O Livro de Atas das Congregações Judaicas Zur Israel em Recife e Magen Abra-
ham em Maurícia, Brasil, 1648-1653”, Separata do vol. 74 dos Anais da Biblioteca Nacional,
Rio de Janeiro, Biblioteca Nacional, 1955.

6 NACHMAN FALBEL, “Mennasseh ben Israel e o Brasil”, in PAULO HERKENKHOOF

(org), O Brasil e os holandeses, Rio de Janeiro, Sextante Artes, 1999, pp. 160-175.
7 LEONARDO DANTAS SILVA, “Zur Israel”, in PAULO HERKENHOOF (org), Op.cit.,

pp. 176-191.
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da Nação, em especial a segunda parte, “A Nação judaica em Per-
nambuco”, texto obrigatório, pela completude das informações e
acuidade das análises 8.

Mais recentemente, vale citar o importante livro de Bruno Fei-
tler Inquisition, juifs et nouveaux-chétiens au Brésil Colonial 9, que, embora
privilegie as famílias da Paraíba após a expulsão dos holandeses,
oferece, na terceira parte, texto precioso sobre o período que nos
interessa. Vale ainda citar a tese de doutoramento inédita de Marco
Antônio Nunes da Silva, O Brasil holandês nos Cadernos do Promotor 10,
defendida em 2003 na USP, trabalho que fornece pistas valiosas
sobre os judeus do Recife holandês.

Por outro lado, há documentos variados para o estudo dos
judeus no Recife holandês que ainda se encontram sub-explorados.
É o caso das ascamot, isto é, as resoluções emanadas do conselho
judaico, o mahamad. Ou da correspondência entre a congregação do
Recife e a Talmud Torá de Amsterdão. É também o caso das fontes
do Sínodo da Igreja Reformada, nos anos 1640, maior inimigo dos
judeus luso-brasileiros naquele tempo. O mesmo vale para as fontes
normativas e administrativas do Conselho dos XIX, na Holanda, do
Conselho Político do Recife e das câmaras dos escabinos nas vilas
do Brasil holandês. Documentos fiscais da Companhia das Índias
Ocidentais, por sua vez, têm permitido alcançar, desde Gonsalves
de Mello, a importância comercial dos judeus nos negócios per-
nambucanos, o comécio a retalho, a corretagem, o tráfico africano.
Enfim, a história desta comunidade judaica pode ser descortinada
através dos papéis da Inquisição, como o caso dos Cadernos do
Promotor estudados por Marco Antônio Silva, e nos processos
contra cristãos-novos ou judeus novos – depende do caso – a
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8 JOSÉ ANTÔNIO GONSALVES DE MELLO, Gente da Nação: cristõs-novos e judeus em Per-
nambuco, 1542-1654, 2.ª ed., Recife, Massangana/Fundação Joaquim Nabuco, 1996.

9 BRUNO FEITLER, Inquisition, juifs et nouveaux chrétiens dans les capitaneries du nord de l’Etat
du Brésil (XVII-XVIII siecles), Paris, EHESS, 2001.

10 MARCO ANTÔNIO NUNES SILVA, O Brasil holandês nos Cadernos do Promotor, Tese de
doutorado defendidada na USP, São Paulo, 2003.
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começar pelo caso célebre de Isaque de Castro, e de muitos outros
que têm ancorado minha investigação.

Da presença judaica no Pernambuco seiscentista temos hoje até
mesmo evidências materiais. A partir das escavações iniciadas em
1999 foi possível reconstituir aquela que foi a primeira sinagoga das
Américas, que hoje abriga o Centro Cultural Judaico de Pernam-
buco. Da antiga sinagoga restou pouco, basicamente a Mikvê, lugar
destinado ao banho de purificação espiritual. Mas foi possível
reconstituir os traços gerais do prédio que, depois de 1654, foi en-
tregue, entre os despojos de guerra, a João Fernandes Vieira, que
em testamento o legou aos Oratorianos e, mais tarde passou à Mise-
ricórdia do Recife 11.

Ficava esta sinagoga na rua do Bode, logo chamada de rua dos
Judeus, Jodenstraat, rebatizada como rua do Bom Jesus depois da
capitulação holandesa. O prédio fora construído entre 1640 e 1641,
mas a sinagoga, enquanto instituição, funcionou desde 1636,
quando foi criada a Kahal Kadosh Zur Israel ou Santa Congregação do
Rochedo de Israel. Foi ali que se estruturou a comunidade judaica
dirigida pelo português Isaac Aboab da Fonseca 12, com a assessoria
do mahamad, o conselho dos judeus mais grados e do gabay, englo-
bando todos os judeus daquelas terras, morassem ou não no Recife.
Eram chamados, em hebraico, de yahidim, isto é, chefes de família,
membros da comunidade.

É também certo que outra congregação judaica foi fundada em
Pernambuco, no caso em Maurícia, na ilha de Antônio Vaz. Cha-
mou-se-a Kahal Kadosh Magen Abraham, isto é, Santa Congregação
do Escudo de Abraão, fundada provavelmente em 1637. A razão
aparente desta segunda congregação foi a necessidade de erigir-se
uma sinagoga na outra banda do rio Capibaribe para celebrar o
Shabbat, posto que muitos judeus já não encontravam morada na
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11 Apud, Gente da Nação, p. 230.
12 YOSEF KAPLAN, “El perfil cultural de tres rabinos sefardíes a través del análisis de

sus bibliotecas”, in JAIME CONTRERAS ET AL. (orgs). Op. cit., pp. 269-286.
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superpovoada Recife. E como não podiam trabalhar no sábado por
interdição religiosa, nem mesmo atravessar o rio de barco, pediram
estes judeus autorização ao mahamad da Zur Israel do Recife para
fundar sinagoga, que veio a ser dirigida pelo erudito Moisés Rap-
hael d´Aguillar.

As duas sinagogas funcionaram paralelamente até 1648, ano em
que se fundiram. Não se sabe como se deu tal convivência por
quase 10 anos, mas sabe-se que a fusão foi complicada, resultado da
pressão do mahamad do Recife contra os judeus de Maurícia. Em
seu já citado livro, Bruno Feitler nos fornece bons indícios deste
conflito 13. Conflito entre judeus portugueses, vale frisar, em terra
que lhes abrigava e tolerava, mas que não deixava de ser hostil, con-
sideradas as pressões do Sínodo calvinista e, sobretudo o perigo da
restauração católica a partir da Insurreição pernambucana iniciada
em 1645.

É nesta altura que convém esboçar a tipologia que dá nome a
esta conferência, baseada no exame de casos de cristãos-novos ou
judeus novos que, em meio às guerras pernambucanas, ou logo
depois delas, foram presos e processados pela Inquisição de Lisboa.

1 – Judeus novos radicais, isto é, indivíduos que migraram muito
jovens, por vezes miúdos, sós ou em família, em geral fazendo esca-
las na França, por vezes na Itália até chegarem a Amsterdão ou
Hamburgo. Muitos aprendiam hebraico e eram totalmente resso-
cializados neste meio judaico, dando exemplo da rejudaização com-
pleta que podia atingir os cristãos-novos de origem portuguesa na
Talmud Torá. Para azar de alguns deles, presos em meio às guerras
pernambucanas, muitos tiveram que abjurar do judaísmo na Inqui-
sição e retornar a um catolicismo que conheciam mal, embora
alguns a isto se negassem, como o célebre Izaque de Castro e
outros, assim que podiam, voltavam para a Holanda depois de peni-
tenciados.

17
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13 BRUNO FEITLER, Inquisition, juifs et nouveaux-chrétiens au Brésil, Leuven, Leuven Uni-
versity Press, 2003, pp. 145 e segs.
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2 – Judeus novos renegados, indivíduos que, não obstante tivessem
adotado plenamente o judaísmo em Amsterdão – e muitos foram
muito jovens para a Holanda – deixaram-se convencer, pelos cató-
licos, no Brasil, de que erravam nesta opção e por isto abandona-
vam a sinagoga. Miguel Francês 14 foi um destes renegados que, na
verdade, havia passado ao catolicismo antes mesmo de cair na teia
do Santo Ofício. Criado como católico, foi rejudaizado em Hambur-
go, aos 15 anos, de onde passou à Holanda e daí ao Brasil. Redu-
zido ao catolicismo por obra do incansável frei Manuel Calado, aca-
baria enviado ao Santo Ofício de Lisboa em 1646. Apresentou-se,
desde o inicio, muito arrependido de suas culpas e se tornou impor-
tante delator de cristãos-novos que viviam no Brasil, Hamburgo e
Amsterdão, fornecendo preciosas informações sobre nomes, famí-
lias, parentelas, redes, bem como sobre as cerimônias da comuni-
dade judaica. Seu arrependimento e colaboração foram re-
conhecidos pela Inquisição, que lhe deu pena leve, logo suspensa.
Miguel Francês exemplifica um percurso que foi muito comum
entre os judeus novos no Brasil.

3 – Judeus novos divididos, talvez a maioria, homens que rejudaiza-
ram, mas mantinham graus variados de dúvida sobre esta opção,
seja porque não se haviam tornado plenamente judeus – assim não
se viam ou não eram vistos pela comunidade – seja por duvidarem
de sua opção religiosa em contato intenso com católicos no Brasil.
As circunstâncias destes casos são muito variadas e vale sublinhar
que muitos destes somente admitiam seus erros judaicos sob pres-
são inquisitorial, embora outros forneçam indícios de que suas
dúvidas vinham de longe.

4 – Cristãos-novos aderentes ao judaísmo, homens que residiam há
tempos no Brasil e, uma vez diante da sinagoga do Recife e do pro-
selitismo de muitos judeus novos, abandonavam o catolicismo e
faziam a circuncisão já adultos. Estes eram como um espelho dos
judeus novos divididos, pois parecem ter vivido, por certo tempo,
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dilacerados entre a lei de Moisés e a lei de Cristo. Eram vistos com
alguma reserva pelos parnassim do Recife, sempre receosos de que
renegassem, e também eram estigmatizados pelos parentes cristãos
velhos ou mesmo cristãos-novos não aderentes.

5 – Cristãos-novos resistentes ao judaísmo, de que há poucos registros
nos papéis inquisitoriais, salvo quando, por algum detalhe ou sus-
peita, acabaram processados. Os Cadernos do Promotor e mesmo
alguns processos de judaizantes permitem perceber, contudo, que
boa parcela dos cristãos-novos luso-brasileiros rejeitou a oferta de
ingressar na comunidade judaica, seja por medo, seja por convicção
católica ou, ainda, por se verem rejeitados pelos judeus da Zur
Israel como ignorantes da crença judaica. Há casos, como o de
Mateus da Costa 15, lavrador de canas em Pojuca, Pernambuco, que
nem sob tortura admitiu ter judaizado ao tempo dos holandeses,
embora seus filhos tenham ingresado na sinagoga. Caso dramático
que ilustra, no limite, uma recusa radical do judaísmo por parte de
um cristão-novo.

Da tipologia passemos à experiência, ao “nome”, ao “como”,
como diria Ginzburg, pois o exame particularizado de alguns casos
permite perceber com, mais nitidez, a complexidade e as sutilezas
destes processos de rejudaização, fragmentação identitária ou recris-
tianização. Priorizando situações de resistência, à guisa de exemplo,
comecemos pelo caso maior de rejudaização radical: Izaque de
Castro, estudado por Elias Lipiner no livro O mancebo que veio preso
do Brasil (1992) 16.

Filho de cristãos-novos portugueses, Izaque foi batizado no
catolicismo, em 1625, como João de Liz. Sua família passou pela
França e foi ter a Amsterdão. Ali regresou ao judaísmo, como a
maioria dos cristãos-novos fazia ao se estabelecerem na cidade.
Todos mudaram de nome e os homens se fizeram circuncidar.
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Isaque estudou medicina e filosofia e tinha menos de 20 anos
quando passou ao Brasil, em 1641. Jovem pobre, como a maioria
dos judeus portugueses do Recife, Izaque viajou com seu tio,
Moisés Rafael de Castro, passou a atuar no pequeno comércio e a
frequentar a sinagoga da Zur Israel, a exemplo de tantos outros.
I. S. Emmanuel, em seu artigo Seventeenth-century Brazilian Jewry
(1962) 17, caracterizou Izaque de Castro como um destes “caçadores
de fortuna” saídos da Holanda para as “terras de idolatria” a inserir-
-se nas redes de comércio..

Seu processo alude também a certo delito de morte que teria
cometido na Holanda como razão decisiva para a fuga, o que não
se comprova totalmente. Mas há, por outro lado, menção a diferen-
ças entre Izaque, já em Pernambuco, com outros judeus, sobretudo
por causa de negócios mal resolvidos. Izaque era homem de briga,
disto não resta dúvida. Cerca de 1644 foi para a Bahia, decisão te-
merária e controvertida, dizendo uns que fugia de credores e outros
que fora tratar de negócios como representante de comerciantes
mais abastados do Recife.

Negócios à parte, Izaque de Castro foi também tratar de religião
na Bahia. Há vários indícios de que tenha sido mesmo contratado
como mestre das cerimônias judaicas para ensinar os filhos dos cris-
tãos-novos luso-baianos, possivelmente uma iniciativa do poderoso
Diogo de Leão, em cuja casa foi visto entrar várias vezes. Além de
falar português, espanhol e holandês, o jovem Izaque dominava o
hebraico e parece que também o latim, possuindo conhecimentos
acima da média para sua idade. Muitas denúncias, inclusive cartas
anexas ao processo, dão conta da atuação de Izaque como prosélito
do judaísmo nos “ajuntamentos” e “esnogas” baianas deste tempo.

A decisão de Izaque em transferir-re para a Bahia foi, no míni-
mo, temerária, como disse, pois um ano depois irromperia a re-
belião luso-brasileira contra o domínio holandês. Na altura de 1644
conspirava-se em toda parte e muitas eram as conexões entre os in-
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satisfeitos de Pernambuco e as autoridades e senhores baianos. Os
judeus portugueses – que mantinham forte aliança com os ho-
landeses – eram vistos como potenciais espiões, e muitos realmente
o eram.

Izaque de Castro foi preso pelo governador Antônio Teles da
Silva, como suspeito de espionagem, e, constatado ser judeu por-
tuguês, foi logo enviado ao bispo, D. Pedro da Silva, que ins-
truiu processo inquisitorial, suspeitando-se, neste caso, que Izaque
fosse cristão-novo, logo judaizante. Inquisição e guerra restauradora
andavam, então, de braços dados. Izaque foi enviado para Lisboa
em janeiro de 1645.

Chegando em Lisboa, Izaque tentou escapar das acusações ale-
gando, como fizera na Bahia, que não era cristão, e sim judeu, logo
não podia ser considerado herege da Igreja Católica. Não era uma
tática original, pois foi a saída tentada por muitos judeus novos presos
pelo Santo Ofício nesta conjuntura. Mas Izaque não se saiu bem
nesta linha de defesa. Foi processado e terminou confessando,
depois de várias sessões, sua condição de cristão-novo, e desafiar os
inquisidores ao proclamar a excelência da religião judaica. Chegou
mesmo a dizer que a prosperidade da Holanda se devia a que os cal-
vinistas haviam acolhido os judeus expulsos de Portugal e por isto
derrotava seus inimigos. Jamais abjurou do judaísmo e por isto foi
condenado à fogueira, como impenitente, executado em 1648. Foi
dos raros a queimar vivo, sem ser garroteado antes, na história da
Inquisição Portuguesa, exatamente porque, na hora da morte, repu-
diou a Lei de Cristo em favor da Lei de Moisés.

Situação muito distinta, que vale como contraponto, encontra-
mos nos famosos “prisioneiros do forte Mauricio”, o grupo que
caiu prisioneiro em Penedo, e acabou enviado a Lisboa, em 1645.
Em 18 de setembro, os luso-brasileiros tomaram o forte, distante
18 milhas da foz do rio São Francisco, numa das primeiras grandes
vitórias na guerra contra os holandeses. Fizeram quase 200 prisio-
neiros, a maioria deles composta de soldados holandeses, franceses,
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alemães, poloneses, escoceses e ingleses, acrescidos dos “dez judeus
do Rio Francisco”, que logo foram enviados à Bahia, e dali à Inqui-
sição de Lisboa. Quatro deles mal falavam português e permane-
ceram detidos por pouco tempo, a fim de prestarem depoimento
sobre o restante do grupo. Eram eles um polonês e três alemães,
judeus ashkenazim, portanto, que não estavam sujeitos ao foro in-
quisitorial português

Os seis outros eram falantes de português, embora também
falasssem outras línguas, quase todos jovens, o mais velho com
menos de 40 anos, mercadores de pequeno ou médio porte 18.
Judeus sefarditas que asseguraram aos inquisidores terem nascido
em Amsterdão, Hamburgo ou França, esperando, com tal declara-
ção, escapar à jurisdição inquisitorial. Eram eles: Samuel Israel,
Samuel Velho, David Shalom, Abraão Bueno, Isaac de Carvalho e
Abraão Mendes, este o mais jovem, mancebo de 22 anos.

Os inquisidores agiram com máxima prudência, porque as re-
lações diplomáticas com a Holanda estavam muito complicadas: de
um lado, acordos na Europa contra o inimigo comum espanhol; de
outro, guerra no Brasil pelas capitanias do açúcar. O tratado luso-
holandês de 1641, lembra-nos Evaldo Cabral de Mello, “embora
não mencionasse nominalmente os judeus”, protegia as pessoas e
os bens de todos os súditos das Províncias Unidas de qualquer con-
fissão religiosa, “onde não poderiam ser objeto de perseguição
inquisitorial” 19.

Que os judeus eram o alvo principal desta proteção não resta a
menor dúvida. Logo no início das guerras pernambucanas, os
judeus de Amsterdão se apressaram a enviar memorial datado de 28
de setembro de 1645, dirigido ao conselho da cidade, solicitando
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18 ANTT, Inquisição de Lisboa, processo 11575, microifilme 4896 (Samuel Velho ou
João Nunes Velho); processo 11362, microfilme 4889 (Gabiel Mendes ou Abraão
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19 EVALDO CABRAL DE MELLO, O negócio do Brasil: Portugal, os Países Baixos e o Nordeste,
1641-1669, 3.ª ed. revista, Rio de Janeiro, Topbooks, p. 41.
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apoio total no caso de derrota flamenga. Em dezembro do mesmo
ano, os Estados Gerais passaram carta “em favor da Nação Judaica
estante no Brasil”, a famosa Patente Honrosa, reconhecendo a fideli-
dade dos judeus aos holandeses, e garantindo que, em qualquer
acordo com os inimigos, os judeus gozariam dos mesmos privilé-
gios dos holandeses, “sem fazer nenhuma diferença ou separação
entre eles e os outros dos nossos nativos” 20.

E, de facto, a comunidade judaica de Amsterdão logo peticio-
nou em favor dos presos do Forte Maurício, recebendo o apoio dos
Estados Gerais. D.João IV foi várias vezes instado a liberá-los, mas
como também vivia às turras com a Inquisição, viu-se de mãos
atadas. Em carta datada de 7 de dezembro de 1646, respondeu aos
holandeses, informando que os judeus alemães já estavam livres,
enquanto Samuel Israel, Isaac de Carvalho e David Shalom estavam
em vias de embarcar, embora estivessem ainda no Santo Ofício.
Acrescescentou, porém, que os seis ainda estavam sendo averigua-
dos em “particulares tocantes à Religião que não são, nem podiam
ser, compreendidos na trégua celebrada” 21.

Os inquisidores bateram pé, portanto, e antes de liberar qual-
quer deles, trataram de averiguar, com a minúcia possível, se os
judeus que diziam ser filhos de portugueses, porém nascidos no
norte da Europa, eram mesmo estrangeiros. Arguíram o judeu po-
lonês Jehuda bar Jacob, o Jacob Polaco, que não deu maiores esclare-
cimentos, mas sublinhou que lhe parecia que os presos falavam
melhor português do que outra língua.

Apegado ao critério linguístico, o Santo Ofício enviou funcio-
nários para submeter os presos a exame de línguas, do que resultou
parecer de que Samuel Velho e David Shalom não eram holandeses,
pois falavam a “língua flamenga” muito mal e português perfeita-
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Algemeen Rijksarchief, em Haia, Holanda, Fundo Estados Gerais, Portugal, maço 7017, e
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mente; que Samuel Israel e Isaac Carvalho eram holandeses, pois
falavam bem a língua; que Abraão Mendes era de Hamburgo e
Abraão Bueno de França, embora este último possivelmente fora
batizado, pois em França o judaísmo era proibido.

Outras diligências foram feitas, soldados ingleses e holandeses
testemunharam, certidões de batismo de dois deles foram alcan-
çadas. Por razões que desconheço, os inquisidores liberaram David
Shalom, o preso que pior falava holandês, Isaac Carvalho e Samuel
Israel – este o mais velho dos presos que, por sinal, atuava como
rabino numa esnoga do São Francisco. Os demais foram processa-
dos e insistiram na versão inicial de que eram judeus estrangeiros,
sendo que Samuel Velho ainda reivindicou direitos como súdito do
Príncipe de Orange. Mas seus nomes do passado cristão-novo
eram outros e foram descobertos. Samuel Velho era João Nunes
Velho. Abraão Bueno era Diogo Henriques. Abraão Mendes era
Gabriel Mendes. Todos católicos batizados que tinham fugido
meninos de Portugal, com a família ou por ela enviados, para a
França e para a Holanda. Nossos três réus que permaneceram
presos no Santo Ofício eram judeus novos típicos, já integrantes de
uma segunda geração de refugiados.

O mais jovem deles, Gabriel Mendes, 22 anos, era natural do
Porto, filho do sirgueiro Felipe Mendes e de Maria Nunes. Quando
da morte do pai, havia 10 ou 11 anos, fora enviado pela mãe por
criado de um francês que partiu para Hamburgo e ali, convencido
por diversos judeus portugueses, deixou-se circuncidar e aderiu ao
judaísmo. Recebia muitos mimos de Abraão Israel Passarinho,
Diogo Nunes da Veiga, Isaac Milano, ambos mercadores de 50
anos, e Moisés Zacuto, jovem de 28 anos, que o acolheram e doutri-
naram para que adotasse a religião dos avós. Passou, então, a fre-
quentar a sinagoga de Hamburgo, depois a de Amsterdão, para
onde migrou, e acabaria no Brasil, mercadejando e lutando pelos
holandeses até ser rendido no Forte Maurício.

Abraão Bueno, batizado cristão como Diogo Henriques, 25
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anos, tinha história mais complicada. Filho de Pero Henriques e
Ana Vaz, a família estava em fuga de Portugal, cerca de 1630, a mãe
grávida dele, Diogo, e pariu na altura de Medina del Rio Seco, em
Castela, caindo doente. Permaneceram quatro meses na vila caste-
lhana e, para dar satisfação ao povo local, batizaram-no no cato-
licismo. Seguiu a família para o sul da França, residindo em Bastide,
cerca de Bordeaux, e foi ali que o circuncidaram, aos 10 meses.
Viveu 15 anos em Bastide e, embora convivendo com católicos,
esteve inserido no seio da comunidade criptojudia do lugar, pois em
França obrigavam os judeus a se batizarem no catolicismo, mas não
se lhes exigia, na prática, nenhuma observância da lei de Cristo.
Abraão, aliás Diogo, passou depois a Amsterdão, onde se lançou
completamente na comunidade judaica. Por volta de 1640 foi para
Pernambuco e atuou como mercador de retalho até a rendição do
forte Maurício.

João Nunes Velho, então com quase 30 anos, era natural do
Porto, filho de Francisco Velho e Catarina Nunes. Fugira para Ams-
terdão já crescido, por insistência da mãe, sendo ali circuncidado em
1632, do que deu detalhes minuciosos. Viveu intensamente o
judaísmo da Talmud Torá e depois se passou a Pernambuco, onde
continuou no judaísmo, quer no Recife, quer na esnoga dirigida em
Penedo por Samuel Israel. Era o mais rico dos três processados.
Possuía nove casinhas nas cercanias do Forte Maurício, três negros,
negociava panos, emprestava dinheiro a juros, tinha escritos a seu
favor e dívidas a pagar, sugerindo ser mercador de médio porte que
atuava entre Recife, Paraíba e São Francisco.

De todo modo, os três casos permitem perceber, com nitidez,
o tipo de transformação por que passavam jovens ou meninos cris-
tãos-novos quando, em diversas circunstâncias, eram levados a abra-
çar o judaísmo dos ancestrais. Gabriel Mendes viveu até os 10 anos
como menino cristão, sabia ter sido batizado na igreja de São Nico-
lau, no Porto, e conhecia a madrinha, embora não lembrasse do
nome do padrinho. Não fora crismado, nem fizera primeira comu-
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nhão, porém ia à missa, ouvia pregações e sabia o Pai-Nosso, Ave-
maria e Salve Rainha. Os mandamentos da Igreja não conhecia
bem. O mesmo se verifica no caso de João Nunes Velho, que dei-
xara o catolicismo já moço, com cerca de 17 anos, e fora batizado
na mesma igreja de São Nicolau, no Porto. O caso de Diogo Hen-
riques é peculiar, pois não chegara a viver em Portugal, nascendo no
meio da fuga, ainda em Castela, e sendo criado em Bastide, na
França, até os 15 anos. Chegara a conviver com meninos católicos,
quem sabe em alguma escola paroquial, onde aprendeu alguma
coisa de latim e do catolicismo: o credo, a Ave-Maria e mais ora-
ções, tudo em francês. Mas não as rezava. Confuso, chegou certa
vez a perguntar ao pai porque os meninos franceses iam à igreja e
não eram circuncidados, enquanto ele o era e não ia aos ofícios divi-
nos. Mas tarde, já com 16 ou 17 anos, seguiu viagem para a Espanha
e aprendeu melhor as orações católicas para melhor dissimular nas
vezes em que foi à igreja.

De todo modo, todos admitiram, ao confessarem suas culpas,
que não criam no mistério da Santíssima Trindade, senão no Deus
único e verdadeiro, não criam nos sacramentos, e jamais se confes-
saram, por não sentirem que pecavam no judaísmo; não criam nos
santos, nem na Virgem Maria; não criam que haveriam de salvar-se
na Santa Madre Igreja de Roma; não criam em que o Messias já
tinha chegado, pelo contrário, ainda o esperavam.

Eram, porém, homens com dupla formação religiosa, embora a
católica não raro se tenha restringido à infância e muito imperfeita,
se comparada à judaica. Esta parecia mais enraizada, quer na casa,
quer na sinagoga. O percurso destes três homens confirma o que
muitos estudiosos têm sugerido e demonstrado, a saber, a existência
de rotas e redes parentais ou de amizade para a socialização dos fu-
gitivos, abrigá-los e instruí-los no judaísmo. No caso de Diogo
Henriques, que em Bastide era chamado de Abraão pelos judeus e
Jacques pelos franceses, fora circuncidado em casa dos pais aos 10
meses. Gabriel Mendes fora acolhido em Hamburgo por Diogo
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Nunes da Veiga e outros, que o doutrinaram durante dois meses até
convencê-lo da circuncisão, sendo menino de uns 11 anos. João
Nunes Velho foi circuncidado em casa do tio Jerônimo de Souza,
aliás Samuel Barbanel, numa cerimônia em que dois judeus perma-
neceram com vela em uma mão e copo de cerveja na outra, e fora
Jacob Levi, judeu tudesco, a circuncidá-lo, dando-o de beber após o
ato.

A vivência do judaísmo nestes casos sugere um quadro total-
mente distinto do criptojudaísmo praticado pelos cristãos-novos
em terras inquisitoriais. No caso destes típicos judeus novos, o que
sobressai é o binômio casa-sinagoga. Seja em Amsterdão, seja em
Hamburgo, seja mesmo no Recife, os homens mantinham em casa,
com suas famílias, todos os ritos da lei judaica, e iam duas ou três
vezes diárias à sinagoga. Observavam todas as festas do calendário
judaico, o Pessah, o Purim, o Quipur, que sabiam descrever muito
bem, quer os ritos, quer os significados de cada uma das festas. Re-
zavam a Amidá, oração em pé, recitada em voz baixa, com o rosto
voltado para Jerusalém, oração composta de 18 bençãos. Rezavam a
chamada Sama ou Shemá, palavra hebraica que significa “Ouve” e
com ela se inicia a oração Shemá Israel Adonay Eloheno, Adonay Ehad,
constante no Deuterenômio, capítulo 6, versículo 4.

Mas estas e outras várias orações eram recitadas, não em hebrai-
co, senão em castelhano misturado com palavras hebraicas. A ora-
ção dita Samá, por exemplo, começava com Sema Israel Adonay Dío
Mío e a Amidá com Bendito Tu Adonay Nuestro. João Nunes Velho é
um, entre outros, que alude a livretes escritos em castelhano con-
tendo as orações principais, como a Samá e a Amidá, provavel-
mente adaptados da Bíblia de Ferrara.

Afora os grandes rabinos e sábios da comunidade judaica na
diáspora, a maior parte dos judeus novos aprendia o judaísmo em cas-
telhano, que se transformou em língua litúrgica nas sinagogas de
Amsterdão ou do Recife. Foi este o meio de alcançar mais ampla-
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mente os foragidos da Inquisição, meninos, jovens ou adultos que,
em Portugal, não tiveram como ser iniciados no hebraico.

Um judaísmo tipicamente ibérico, portanto, ainda que seja pos-
sível flagrar, aqui e ali, a presença de judeus alemães em certos actos
litúrgicos. Mas quer pela procedência destes judeus, quer pela língua
e pela cultura que produziram, os judeus novos eram ibéricos. Mais
especificamente: portugueses, embora rezassem em castelhano.
Não por acaso discriminaram os tudescos e polacos em Amsterdão ou
no Recife, e naquela os empregavam como criados e davam-
-lhes lugares restritos na sinagoga. Em Pernambuco nem isso. Não
por acaso, o judeu polonês Jehuda bar Jacob, perguntado no Santo
Ofício sobre detalhes dos judeus portugueses presos no Forte, disse
que mais não poderia acrescentar porque, “como estrangeiro,
sempre teve pouca conversação com os ditos e sempre estes o tra-
taram como estranho”.

Os prisioneiros do Forte Maurício negaram ao máximo sua
origem cristã-nova, mas sucumbiram às ameaças inquisitoriais,
admitindo que haviam nascido em meio cristão e por algum tempo
foram um pouco católicos. Acabaram penitenciados no mesmo
auto-de-fé em que saiu o célebre Izaque de Castro, em 15 de de-
zembro de 1647, embora não tenham ardido na fogueira, como
Izaque. Receberam pena de confisco e cárcere e hábito penitencial,
que a Inquisição mais tarde fez mercê de retirar. Gabriel Mendes
admitiu seus erros, alegando ter sonhado, no cárcere, que a lei boa
para a salvação era a de Cristo, não a de Moisés. Os demais admi-
tiram que, ouvindo a doutrina dos inquisidores, ficaram conven-
cidos de que a lei de Cristo era melhor, e que só não haviam confes-
sado antes por medo dos castigos, sobretudo porque, ainda na
Bahia, onde ficaram presos antes de embarcarem, ouviram a muitos
dizer que seriam queimados pela Inquisição de Lisboa.

Depois de penitenciados e reconciliados passaram a viver como
cristãos por pouco tempo, ao que parece, pois os inquisidores lhes
retiriraram o hábito infame, conforme solicitado. Gabriel Mendes
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ainda seria apanhado outra vez na Bahia, quiçá por engano, pois foi
libertado. Diogo Henriques sumiu sem deixar rastro até 1655,
quando seu nome apareceu na jurisprudência rabínica vinculado ao
retorno de cristãos-novos ao judaísmo. João Nunes Velho fugiu
mesmo para a Holanda, havendo notícia de que chegou a Amster-
dão em abril de 1648.

Os três casos ilustram atitudes de resistência de cristãos-novos
rejudaizantes que, não obstante abujurassem da fé judaica na Inqui-
sição, pareciam, ao menos dois deles, ter completado o caminho do
regresso às origens. Não como Izaque de Castro, que desafiou a
Inquisição e pagou com a vida pelo desafio. Mas com a arte da dis-
simulação. E nisto usaram do modus faciendi típico dos cristãos-
-novos, como se estivessem a seguir a Arte da Prudência de Baltazar
Gracián: “Nunca mentir, mas não dizer todas as verdades”.

29

TIPOLOGIA DO DESENGANO: CRISTÃOS-NOVOS ENTRE AMSTERDÃO E O BRASIL HOLANDÊS

Pag 7-30:Pagina 1-28.qxd 16-06-2008 19:39 Página 29




