
SciELO Books / SciELO Livros / SciELO Libros 
 
UMBELINO, ALS. As denúncias de uma tradição: das velas do shabat às fogueiras da inquisição. In: 
LEWIN, H., coord. Agradecimento. In: Identidade e cidadania: como se expressa o judaísmo 
brasileiro [online]. Rio de Janeiro: Centro Edelstein de Pesquisas Sociais, 2009, pp. 35-43. ISBN: 
978-85-7982-018-2. Available from SciELO Books <http://books.scielo.org>. 
 

 

All the contents of this chapter, except where otherwise noted, is licensed under a Creative Commons Attribution-Non 
Commercial-ShareAlike 3.0 Unported. 

Todo o conteúdo deste capítulo, exceto quando houver ressalva, é publicado sob a licença Creative Commons Atribuição - 
Uso Não Comercial - Partilha nos Mesmos Termos 3.0 Não adaptada.  

Todo el contenido de este capítulo, excepto donde se indique lo contrario, está bajo licencia de la licencia Creative 
Commons Reconocimento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 Unported.  

 

 

 
 
 
 

Parte 1 - 500 anos de presença judaica no Brasil 
1º capítulo -  Resgate histórico da vivência judaica no Brasil 

As denúncias de uma tradição: das velas do shabat às fogueiras da inquisição 

 

Aleksandra Lavor Serbim Umbelino 



34 

modo algum o objetivo; cheias de retóricas e vazias de sentido, 
frívolas nas bases e gigantescas no estilo (...)16. 

Encontramos, portanto, na política visigoda sobre a questão judaica, 
no século VII princípios e lógicas de discriminação que orientaram, na 
modernidade, as práticas inquisitoriais em Portugal, Espanha e América 
Colonial. 

                                                 
16 MONTESQUIEU. L’Esprit des lois. XXVIII, 1. Apud. POLIAKOV, L. De Maomé’ aos 
Marranos: História do Anti-Semitismo ii. 2ª ed. São Paulo: Perspectiva, 1996. p. 14. (Estudos, 
64). 
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As denúncias de uma tradição:  
das velas do shabat às fogueiras da inquisição 

Aleksandra Lavor Serbim Umbelino1 

Apresentação 

ste trabalho faz parte de meus estudos no Programa de Pós-graduação 
da UFPE (mestrado), o qual trata do rito judaico do Shabat e sua 

importância para o fortalecimento da identidade da comunidade judaica. 

Porém, nesta comunicação ele será apresentado no contexto do 
período colonial pernambucano, no qual devido a presença do Visitador do 
Santo Ofício a essa Capitania houve diversas denunciações e confissões. 

Baseado do empenho de grandes historiadores como José Antônio 
Gonsalves de Mello, foi possível estudar os documentos vindos da Torre do 
Tombo, que originaram a grandiosa obra: Confissões e Denunciações de 
Pernambuco 1593-1595. 

A importância desta obra é de valor ainda não calculado para os 
estudiosos da área das ciências sociais, pois, segundo Professor Leonardo 
Dantas, “ela se revela como o mais importante documentário sobre a vida 
social da antiga capitania... A presença da Inquisição em Pernambuco veio 
revelar a vida dos residentes em Pernambuco, Itamaracá e Paraíba de forma 
crua, de maneira totalmente diferente da que era vista pelos primeiros 
cronistas que aqui aportaram”2. Pela leitura das Denunciações e Confissões 
conhecemos também como se davam as relações econômicas, a produção 
de alimentos, a formação das redes familiares, as profissões e ofícios da 
época, sistema de transporte, vestimentas, disposição das moradias, etc., 
tornando-se sem dúvida um rico instrumento de para quem deseja fazer uma 
etno-história da sociedade pernambucana da época, respaldando a visão 
antropológica do costume a ser estudado – o rito do Shabat. 

                                                 
1 Psicóloga, Mestranda em antropologia pela UFPE, Pesquisadora do Grupo Interdisciplinar 
de Estudos sobre Judaísmo e do Arquivo Histórico Judaico de Pernambuco. 
2 Leonardo Dantas Silva, na Nota do Editor das Confissões e Denunciações de Pernambuco. 
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Contextualização da época das denunciações: 

O primeiro visitador, o Inquisidor Heitor Furtado de Mendonça, 
aporta em Recife em 21 de setembro de 1593. Extasiado com a potência 
que era esta Capitania ele fica por essa terra até 1595. A sua chegada irá 
mudar bastante o cotidiano dos pernambucanos, pois agora seus 
comportamentos estarão sob a mira do Santo Ofício. Disse Gilberto Freyre 
que: “A Inquisição escancarou sobre nossa vida íntima da era colonial seu 
olho enorme, indagador”3. 

A partir de agora todos são denunciadores em potenciais e, também, 
correm o risco de serem denunciados, seja lá por que motivo for. 

Por que denunciar: 

Sob forma de juramento, as pessoas comuns iam denunciar seus 
vizinhos, amigos, e até parentes, tendo como mais forte impulso as ameaças 
de penas espirituais e a certeza de que o que faziam era o correto perante os 
olhos de Deus, obtendo assim um certo alívio espiritual. 

Morar sob o mesmo teto e constituir laços de parentesco criavam uma 
recíproca e perigosa confiança de que os cultos judaicos secretos seriam 
sempre secretos.Lipner diz que:  

Seja porque a analogia de origem determine também a semelhança da 
ação ou reação em idênticas circunstâncias – o que torna possível, 
pela sucessiva repetição, identificar com mais certeza tais práticas; 
seja porque só no ambiente familiar, dada a solidariedade que o 
caracteriza, diminuam em número e intensidade as cautelas 
normalmente adotadas para ocultar as práticas da religião secreta – 
diluindo-se, assim, a densa clandestinidade que envolve 
invariavelmente tais atos de judaísmo. Era ademais, através das 
denúncias arrancadas a parentes, num ambiente de estranha simbiose 
entre o pavor e a solenidade, durante sessões de cruéis e teatrais 
tormentos, que o Santo Ofício arregimentava novas vítimas para as 
fogueiras, na presunção de que os segredos do culto proibido seriam 
captados com mais facilidade entre os membros pertencentes à 
mesma família. 

                                                 
3 Prefácio de Casa Grande e Senzala. 
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O Shabat e as denunciações: 

O que é o Shabat: 

O Shabat representa um símbolo sagrado para o povo judeu, sendo 
um dos mais antigos rituais do judaísmo. Ele é o único ritual do judaísmo 
inserido nos Dez Mandamentos (na Torah), sendo o quarto Mandamento 
Divino. Nele lê-se: 

Lembra-te do dia do Sábado (Shabat) para consagrá-Lo. Seis dias 
trabalharás e farás todas as tuas obras. Mas o dia sétimo é Sábado 
para o Eterno, teu Deus; tu não farás nenhum trabalho, nem teu filho, 
nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem o 
estrangeiro que mora nas tuas cidades. Pois, em seis dias fez Deus os 
céus e a terra, o mar e tudo que neles há; e repousou (cessou sua 
obra) no dia sétimo. Por isso abençoou Deus o dia do Sábado, e o 
consagrou. Êxodo 20:8-124. 

Deste modo, ele é especial por ser um dia de consagração e 
comemoração. Por ser este um dia tão especial, é necessária toda uma 
preparação como se vestir com as melhores roupas, arrumar toda a casa, 
preparar comidas especiais. Porém os momentos do Shabat iniciam-se ao 
pôr-do-sol da sexta feira, indo até o pôr-do-sol do sábado. 

O seu recebimento é realizado numa cerimônia chamada Cabalat 
Shabat (recebimento do sábado), na qual são acesas duas velas, 
simbolizando respectivamente Guardar e Observar o Shabat. 

  

                                                 
4 A Bíblia Sagrada, tradução: Almeida. 
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Estatísticas: 

De todas as práticas judaicas referidas aos cristãos-novos, o Shabat 
era a denunciação mais presente, como mostra a tabela abaixo: 

Motivo da denúncia Percentagem nas denunciações 
Shabat 22,6% 
Descrença em santos e imagens católicas 16,7% 
Blasfêmia da fé e ritos católicos 10,7% 
Negação de Jesus como deus 10,7% 
Fazer esnoga e festas judaicas 9,5% 
Cerimônia judaica de morte 9,5% 
Descrédito na autoridade católica 4,8% 
Assumir ou ter fama de judeu 4,8% 
Costumes alimentares judaicos 4,8% 
Possuir a Torá em casa 3,6% 
Possuir literatura hebraica 2,4% 

Possíveis explicações: 

Por que era o Shabat a prática judaica mais denunciada? Existem 
algumas observações que podem esclarecer mais esta questão. Diante do 
contexto social da época, era comum as pessoas transitarem livremente 
umas pelas casas das outras. A própria arquitetura facilitava isto, com 
muros baixos e comunicações entre uma casa e outra. Desse modo a vida 
particular era bem mais facilmente exposta ao público. Daí, esconder um 
rito proibido pela condição de ser cristão-novo era difícil. 

Lipner diz que: 

As casas no período colonial, além de situadas em ruas estreitas e 
serem de meias paredes, comunicavam-se frequentemente pelos 
quintais, permitindo falarem-se as vizinhas das janelas fronteiras ou 
traseiras, confinantes, e expondo aos olhos dos curiosos a intimidade 
de seus moradores. Tal curiosidade, própria já da natureza humana, e 
facilitada pelo sistema arquitetônico da época, encontrou um novo e 
vigoroso estímulo durante a visitação do Santo Ofício às partes do 
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Brasil, quando entrou em pleno funcionamento esse meio primário de 
espionagem, posto em prática pelo Tribunal da Fé.5“ 

E o rito do Shabat era de todos o que mais exigia uma maior 
exposição visual, pois era necessária toda a preparação na sexta feira como 
tomar banho, vestir roupas limpas e lavadas, enfeitar os cabelos, fazer 
comidas especiais, e o principal – durante os momentos do Shabat tais 
denunciados não trabalhavam, o que era bastante destoante frente a 
sociedade, já que naquela época o sábado era um dia de trabalho normal. 
Alguns exemplos de relatos de denunciantes mostram bem o pensamento da 
época frente ao Shabat: 

Branca Dias guardava os sabbados, porque sendo costume da ditta 
Branca Dias em todos os outros dias da semana fiar algodão e andar 
vestida do seu vestido da semana, ella denunciante vio a ditta Branca 
Dias nos sabbados não fiar nunca e vio que nos dittos sabbados pella 
menhaã se vestia uma camisa lavada e apertava a cabeça com seu 
toucado lavado e vestia nelles ho melhor vestido que tinha que era 
uma saia azul clara que ella tinha de festa a qual não costumava 
vestir nos dias da semana...6 

lhe lembra muito bem que vio aos dittos Diogo Fernandes e Branca 
Dias guardarem os sabbados todos sendo dias de trabalho não 
trabalhando nelles nem fazendo serviço algum de casa como 
costumavam fazer nos outros dias de semana e costumado ditta 
Branca Dias a fiar sempre algodão pella semana quando vinhão os 
sabbados guardava a roça e não fiava nelles sendo dias de trabalho7‘ 

...sempre todas as sestas feiras á tarde despois da vespera espanavão 
as paredes e alimpavão a casa e a louça e sempre nos sabbados todos 
sendo dias de trabalho guardarão e não trabalharão nada e nos dittos 
sabbados vestido camisas lavadas e se toucavão com toalhas e 
toucados e se afeitavão e vestiam dos milhores vestidos, assim como 
os cristãos velhos costumão fazer ao domingo e estas cousas de 
guardar todos os sabbados sendo dias de trabalho e nelles se vestirem 
de camisas e toucados lavados e milhores vestidos de festa, 

                                                 
5 ELIAS LIPNER – “Os Judaizantes nas Capitanias de cima”. São Paulo: Ed. Brasiliense, 
1969. PP 68. 
6 PP 30. 
7 PP 54 a 57. 
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começando tambem a guardar das sestas feiras a tarde não 
trabalhando nada nas tardes das sestas feiras...8 

As pessoas que já tinham um certo conhecimento sobre este rito, já 
ficavam a espiar seu vizinho, como mostram diversos relatos: 

e vio que a ditta Ines Fernandes em todo o ditto tempo de tres annos 
os sabbados que erão dias de trabalho guardava estando sempre 
nelles deitada em hua rede lendo por livros sem fazer outro nenhu 
serviço nem trabalho sendo ella costumada em toda a semana 
ordinariamente trabalhar, cosendo, lavrando, fazendo trancinha, e 
outras cousas, na sua almofada e somente nos sabbados sendo dias de 
semana não fazia nenhum trabalho como ditto tem, e isto atentou 
ella denunciante e vio no ditto tempo, per muitos sabbados em que de 
preposito olhava, e a ditta referida a chamava muitas vezes nos 
sabbados que olhasse pera a ditta denunciada como estava na rede 
sem trabalhar...9 

(...) Denunciou mais que há quarenta e quatro, ou quarenta e cinco 
annos que nesta villa morava outro Antonio Diaz da/cunha o felpudo 
cristão novo o qual elle denunciante vio alguns sabbados que nelle 
atentou sendo dias de trabalho não hir ao trabalho e serviço das roças e 
nelles andar vestido do milhor vestido de festa que tinha e costumado 
em toda semana, e nos dias domingos e dias santos hir a roça somente 
nos sabbados inda que erão dias de trabalho não ia a roça e se lançava 
em huã rede e elle vio isto alguns sabbados como ditto tem e disto 
podendo tambem testemunhar Domingos Bezerra o Velho.10 

...O ditto Lopo Martins lhe dixe que ho ditto ourives era hum judeu 
que guardava sempre os sabbados que elle denunciante nelle atentou 
(que forão muitos) vio que sendo sabbados de trabalho o ditto ourives 
não trabalhava nelles e tinha a tenda fechada e vio que nos mesmos 
de trabalho folgava o ditto ourives e andava passeando pella rua com 
camisa lavada vestida e vestido com vestido milhor que o da semana 
e que nestas cousas atentou elle de propósito e as vio como diz...11 

                                                 
8 PP 149 a 152. 
9 PP 65. 
10 PP 75 a 77. 
11 PP 315. 
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Os suspeitos eram mais vigiados: 

Diogo Fernandes e a ditta sua molher Branca Dias cristão novos 
sendo então sabbado dia de trabalho ás dez dias do dia vinhão ambos 
juntos vestidos de festa com seus roupõis de frisa.., de nova de 
galante que não costumavão vestir na semana e elle com camisa 
lavada muito alva, e ella com toucados alvos e lavados e por ser 
sabbado e elles gente de sospeyta logo isto pareceo mal a todos.12 

Os Cristãos-velhos testavam os suspeitos propositalmente: 

...O ditto Lopo Martins lhe dixe que ho ditto ourives era hum judeu 
que guardava sempre os sabbados... lhe dixe elle denunciante que lhe 
vendesse huns pensamentos de ouro de orelha pêra sua molher e o 
ditto ourives lhe responde° que não nos tinha, então no dia seguinte 
que era domingo pela menhaã ante missa saindo elle denunciante a 
elle e lhe pedio que lhe vendesse os dittos pensamentos e ho ditto 
ourives lhe vendeo então os dittos pensamentos por mil rs. e vendo 
elle denunciante estas causas em que elle de propósito atentava tinha 
ruim presumpção do ditto ourives...13 

E além de não trabalharem nos sábados, eles nem sempre faziam 
questão de comparecer às missas dos domingos: 

(...) Denunciou mais que ouvio a muitas pessoas em geralmente não 
lhe lembra quais que Thomaz Nunes cristão novo mercador que foi 
desta Capitania pera o Reyna guardava os sabbados e que nos 
domingos pellas menhaãs caminhava pera Roça ou pera esta villa por 
não ouvir missa.14 

Escravos também acabavam colaborando com as denunciações: 

...vio que Ines Fernandes cristaã nova molher do ditto Balthesar 
Leitão se vesti° de festa com huã saya de tafeta azul e jubão de 
olanda lavado e toucado na cabeça lavado e em todo o ditto dia de 
sabbado sendo de trabalho guardou e não trabalhou, por que nos mais 
dias da semana a vio estar com bui saia de pano fiando e no ditto 
sabbado não tomou roga nem fez outro serviço algum, e vendo ella 
denunciante aqui//o sem sospeitar mal perguntou a Lucrecia sua 
escrava brasilla se queria hir sua sorã fora, a qual lhe responde° que 

                                                 
12 PP 50 e 51 
13 PP 315. 
14 PP 90 e 91. 
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não, então lhe tornou a perguntar que pois não hia forapera que se 
vestia e enfeitava assim e a ditta Lucrecia lhe responde que sempre a 
ditta sua senhora Ines Fernandes aos sabbados se vestia daquela 
maneira e afeitava e não trabalhava inda que fossem dias de 
trabalho...15 

Era também vantagem para os escravos e servos de cristãos-novos 
que guardassem o sábado, pois estes não trabalhavam no dia de sábado: 

Denunciou mais que no ditto tempo pouco mais ou menos, vio 
tambem ser fama pubrica geralmente ditto por todos assim principais 
como mais povo desta terra que Diogo Fernandes e sua molher 
Branca Diaz cristão novos jd defuntos senhores de engenho de 
Camaragibi ora chamado Santiago, guardavão todos os sabbados 
sendo dias de trabalho, e nelles se vestiam de festa, e não hiam ao 
engenho como nos outros dias da semana costumavão, e nos dittos 
sabbados não obriga- vão a trabalhar a gente no seu engenho16. 

...e nelles não usavão do serviço e trabalho que costumavão nos mais 
dias da semana de ir aos canaveais e fazer prantar e mondar e outras 
cousas semelhantes de beneficio da fazenda, mas sómente mãodavão 
nos dittos sabbados fazer negros qualquer serviço leve17... 

Considerações finais: 

Branca Dias e Diogo Fernandes foram das pessoas mais denunciadas, 
o que mostra o quanto eles foram significativos para a constituição de uma 
coesão grupai que reforçou a identidade judaica da época. Tanto que 
mesmo anos depois, quando eles já eram “defuntos”, ainda eram os mais 
lembrados como guardadores do sábado. Seus descendentes acabaram 
pagando a pena e sendo condenados pelo Tribunal Santo Ofício. Mas, 
apesar de todo o perigo real de condenação às fogueiras da Inquisição, o 
ritual do Shabat não deixou de ser vivenciado, mesmo que às escondidas, 
trancado entre paredes. Desse modo, sendo ele um referencial de 
identidade, possibilitou a continuidade de um grupo social que se sustentou 
coeso e em integração com os aspectos religiosos e sociais. 

                                                 
15 PP 106 e 107. 
16 PP 75 a 77. 
17 PP 80 e 81. 
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Manter as chamas das velas acesas permitiu que uma tradição não 
sucumbisse nas cinzas das fogueiras. Ao contrário, como no mito grego da 
fênix, este ritual se renova e ressurge das cinzas na atual comunidade 
judaica pernambucana, tanto no grupo Renascer (de linha liberal), quanto 
no Beith Chabath (de linha ortodoxa), ainda é possível observar as chamas 
das velas recebendo o grande dia de consagração judaica. 




