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2 OS MOSTEIROS BENEDITINOS 
 

 

Por ser o Mosteiro baiano a continuação milenar da história beneditina, iniciada 

por São Bento no ano 480 d.C., os monges beneditinos da Bahia são autênticos 

herdeiros da tradição bibliográfica (produção e conservação), possuindo, em seus 

arquivos, grandes raridades em livros e manuscritos do Brasil. 

Sabe-se que, na Idade Média, Vivarium, na Calábria (Itália), é o primeiro 

mosteiro a ser identificado com o livro. Na época, o Mosteiro era dirigido pelo romano 

Cassiodoro, que achava que os mosteiros deveriam abrigar a produção literária da 

Antiguidade, por isso redigiu para os monges copistas algumas regras de transcrição e 

ortografia, que perduraram por séculos. O acervo contava com uma centena de códices. 

No entanto, foi o Mosteiro de Monte Cassino (529 d.C.), fundado pelo próprio São 

Bento, que marcou o início do movimento sistemático de editoração medieval.  

Seguindo essa tradição, o Mosteiro de São Bento da Bahia, o primeiro das 

Américas, possui uma Biblioteca com 300 mil volumes, inaugurada juntamente com o 

Mosteiro em 1582, e conserva um Arquivo com centenas de milhares de documentos 

raros, de suma importância para a história da Bahia e do Brasil. Em função disso, possui 

o segundo maior acervo de documentos e livros raros do Brasil, cujas obras antigas 

constituem, depois da Biblioteca Nacional, o mais importante acervo de obras raras do 

Brasil. 

 Esta edição se inicia com um pequeno histórico do Mosteiro de São Bento da 

Bahia, posto que o texto que se está editando, está diretamente envolvido e faz parte 

desta história. Pelo mesmo motivo, traça-se um rápido perfil de São Bento, fundador da 

Ordem e que redigiu a Regra pela qual se pautam até hoje todos os mosteiros 

beneditinos do mundo.  
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2.1 O PRIMEIRO MOSTEIRO BENEDITINO DO NOVO MUNDO 
 

 

Desde 1575, monges beneditinos portugueses foram enviados às terras 

brasileiras para avaliar a possibilidade concreta da fundação de um mosteiro em terras 

d’além mar. O local indicado seria a Cidade de São Salvador da Bahia, devido aos 

insistentes pedidos da população local. 

Em 1580, o Capítulo Geral da Congregação Lusitana da Ordem de São Bento 

aprovou a fundação de um Mosteiro de São Bento na Bahia, o qual viria a ser o 

primeiro de todo o Novo Mundo e um dos primeiros fora da Europa. 

Os monges fundadores, em número de nove, chegaram à Bahia na Páscoa de 

1582, fixando-se num terreno fora da cidade, onde já havia uma pequena ermida 

dedicada a São Sebastião. 

No ano de 1584, o Mosteiro foi elevado à condição de Abadia com o designação 

de São Sebastião da Bahia, mas, popularmente, ficou conhecido como Mosteiro de São 

Bento da Bahia. As características físicas do edifício monástico, assim como suas 

atividades, começavam a ser estruturadas e definidas, concorrendo para isso o trabalho 

dos monges e a colaboração de benfeitores como Francisco Barcellon e Gabriel Soares, 

Catarina Paraguaçu, Garcia D’Ávila, dentre outros.  

Pautando-se pela Regra de São Bento (texto escrito no séc. VI), as atividades dos 

monges se desenvolveram de forma gradativa e contínua. Com a consolidação do 

Mosteiro da Bahia, em torno de 1586, surgiram solicitações de novas fundações por 

parte da população de outras cidades da Colônia. Os monges baianos partem para fundar 

novos mosteiros nas cidades de Olinda (1586), Rio de Janeiro (1590) e São Paulo 

(1598).  

No ano de 1596, o Mosteiro da Bahia recebe o título de Arquicenóbio do Brasil. 

Cria-se a Província Brasileira da Congregação Lusitana, tendo como Casa Geral a 

Abadia de São Sebastião da Bahia. Outros mosteiros são elevados à condição de 

Abadia: Olinda e Rio de Janeiro (1596) e São Paulo (1635). 

Em 1624, a Cidade de Salvador foi invadida por tropas holandesas e o Mosteiro 

foi transformado em quartel militar holandês. O relato deste fato se acha de forma 

marcante logo no início do Dietário: 
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Neste m.mo anno, quando o Monstrº já contava quarenta annos de fundação, invadirão os 

Olandeses esta terra, e como erão uma infernal mistura de Luteranos, e Calvinistas, e prim.ro 

objecto de suas dannadas intenções, foi o total estrago dos templos sagrados, aos quaes ao 

depois de roubados, e saqueados os arrasarão, deixando tudo assolado, e destruido; os 

Religiosos p.a salvarem as vidas, se retirarão p.a o Certão, aonde padecendo m.tas 

necessidades, lamentavão a total destruição de um Mostrº q’ tanto lhes custara, assim 

andarão até q’ as armas portuguesas, e castelhanas triunfando destes mortaes inimigos da fé 

catholica, os poserão em vergonhosa retirada no seguinte anno de 1.625. 

 

Os monges refugiaram-se nos engenhos do Recôncavo até a retirada dos 

holandeses, quando a vida monástica retoma o seu curso com o regresso dos religiosos e 

a recuperação das instalações do Mosteiro, como também sua ampliação.  

No século XVIII, quando uma grande peste assolou a Cidade, exterminando 

grande número de pessoas, parte do Mosteiro foi transformado em enfermaria para o 

atendimento dos doentes.  

No século XIX, em 1827, a então Província Brasileira ganha autonomia em 

relação à Congregação Lusitana, tornando-se a Congregação Brasileira da Ordem de 

São Bento, tendo como Casa Geral a Abadia da Bahia. A partir de 1855, o Mosteiro de 

São Bento da Bahia e os demais mosteiros brasileiros viveram dias de trevas, quase 

sendo extintos por falta de religiosos, devido à perseguição empreendida pelo governo 

imperial, que fechara os noviciados das Ordens Religiosas no Brasil, aos moldes de 

Pombal, em Portugal.  

Na segunda metade do século XIX, os monges foram arautos da abolição da 

escravatura no Brasil. Em 1867, o Abade Geral da Bahia determinou a libertação de 

todos os escravos da Ordem de São Bento no Brasil, assumindo as consequências deste 

ato: o comprometimento considerável da economia do Mosteiro e ainda a hostilidade e a 

perseguição política dos grandes senhores da época, que tentavam, a todo custo, sufocar 

o movimento abolicionista. Também no século XIX, novamente o Mosteiro cedeu parte 

de suas instalações, transformadas em enfermaria, para abrigar os feridos e mutilados na 

guerra de Canudos.  

Com a queda do Império e a Proclamação da República, o Abade Geral da 

Bahia, Frei Domingos da Transfiguração Machado, escreve ao Papa Leão XIII, pedindo 

o envio de monges europeus para assegurar a existência da Ordem Beneditina em terras 

brasileiras. Acolhido o pedido, os monges alemães da Congregação de Beuron foram 
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enviados, chegando ao Mosteiro da Bahia em 1899. Retoma-se a vida conventual com 

novo fervor. 

O Mosteiro de São Bento da Bahia, com sua presença multissecular no cenário 

cultural baiano e brasileiro, destaca-se como instituição plenamente inserida no 

desenvolvimento local e regional através da promoção e preservação das artes, da 

cultura e do saber.  

Desde sua chegada à antiga capital da América portuguesa, nos idos de 1581, a 

ordem beneditina tem sido co-participante da história da Cidade, tanto nos seus avanços 

mais significativos quanto nas vicissitudes que se impuseram ao longo do tempo. 

O Mosteiro de São Bento da Bahia, tendo mais de quatro séculos de tradição e 

história viva, constitui espaço privilegiado para a produção e difusão do conhecimento. 

Guardião do tempo e da memória, através de regras determinadas no séc. VI por seu 

fundador, São Bento, o Mosteiro possui um rico acervo constituído de documentos 

manuscritos que datam desde o séc. XVI. Entre eles encontram-se: bulas papais, cartas 

de profissão dos monges, sermões, documentos relativos à vida privada do Mosteiro, 

documentos de grandes personalidades como Catarina Paraguaçu, Gabriel Soares e 

Diogo Álvares, Garcia d’Ávila, cartas de alforria de escravos, documentos de compra e 

venda de escravos, documentação relativa às propriedades de toda a região 

metropolitana de Salvador, livros de pedidos de oração, e o Dietario das vidas e mortes 

dos Monges, q’ faleceráo neste Mosteiro de S. Sebastião da Bahia da Ordem do 

Principe dos Patriarchas S. Bento – documento encadernado em um volume, que relata 

a história de cada monge que passou pelo Mosteiro de São Bento da Bahia, desde a sua 

fundação, em 1581, até 1815. 

O Mosteiro não apenas se constitui em guardião de todo este acervo raro, mas 

foi palco, cenário e personagem de inúmeros acontecimentos históricos importantes 

para a história da Bahia e em especial para a cidade de Salvador. Desde a sua fundação, 

os monges beneditinos são guardiões da história e da tradição de São Bento. 

 

 

2.2 SÃO BENTO 
 

As informações biográficas documentais a respeito de São Bento não são 

abundantes. O relato mais aceito é a curta biografia escrita por São Gregório Magno, em 
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cerca de 593 d.C., dada à luz em um livro conhecido por Diálogos. Esta falta de 

informações sobre ele, de acordo com Dom Gregório Paixão, OSB (1886, p. 29), 

provavelmente,  

 
[...] se deve ao fato de que São Bento não tomou parte em nenhum 
acontecimento importante do seu tempo, quer político, quer eclesiástico, a 
causa principal foi a sua humildade. Quis permanecer no silêncio. Escreveu a 
sua regra e a entregou aos discípulos, escondendo-se nas sombras do 
esquecimento. 

 

Embora São Gregório, em seu livro, preocupe-se mais com fatos exemplares da 

vida de São Bento e deixe de fora informações biográficas relevantes, sabe-se que São 

Bento, Patriarca dos monges do Ocidente, nasceu por volta de 480 em Núrsia, pequena 

cidade da Úmbria, no Império Romano. Ainda jovem, fez-se monge eremita, inspirado 

pelos grandes vultos do movimento monástico que se formara no Egito e na Palestina, 

cerca de 200 anos antes. Depois de fundar 12 pequenos mosteiros na cercanias de 

Subiaco, proximidades de sua gruta de eremita, partiu para Monte Cassino, onde fundou 

o célebre mosteiro do mesmo nome. Ali escreveu a famosa Regra dos Mosteiros. A 

partir daí, os beneditinos se expandiram em toda a Europa, fundando centenas de 

mosteiros que seguiram, e seguem até hoje, a Regra de Bento.  

 
A Regra de São Bento foi a grande norma espiritual da Idade Média e 
condicionou a transformação da Europa em ponta de lança da civilização do 
Ocidente e do mundo. Por esta razão São Bento foi proclamado Padroeiro da 
Europa pelo Papa Paulo VI, em 1964. (SÃO BENTO, 1993, prefácio) 

 

Esta regra, composta há 15 séculos, já foi objeto de incontáveis traduções e 

estudos, pois  

 
A vida religiosa, as instituições monasticas, desde sua origem, tiveram a 
estima, o respeito e a veneração dos povos. [...] O monachismo representava 
o mais alto esforço pela realização do ensino [...], o exemplo mais compacto 
e integral da pureza e efficacia dessa boa nova que vinha remir o mundo; não 
era, pois de surprehender, que o mundo o reverenciasse. (CHÉRANCÉ, 
1910, p. v) 

 

Os primeiros religiosos, assim como se dá até hoje,  

 
Longe de evitarem a companhia dos outros christãos, [...] personificavam ou 
creavam em torno de si toda uma sociedade christan. Longe de pensarem só 
em sua salvação, trabalhavam, sem descanço, primeiro na salvação dos 
infieis, depois na conservação da fé e dos costumes nas christandades novas 
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nascidas de sua palavra. Longe de se limitarem á oração ou ao trabalho 
manual, cultivavam e propagavam com ardor toda sciencia e literatura que 
possuia o mundo de seu tempo. Os lugares apartados a que os levara no 
principio o amor da solidão, transformavam-se rapidamente, e como pela 
força das coisas, em cathedraes, em cidades, em colonias urbanas ou ruraes, 
destinadas a servir de centros, de escolas, de bibliotecas, de officinas, de 
cidadellas para as familias, os bandos, as tribus convertidas aos poucos. Em 
torno dessas cathedraes monasticas e das principaes communidades, 
formaram-se logo cidades que duraram até hoje [...] (MONTALEMBERT, 
[18--?], p. 152 apud CHÉRANCÉ, 1910, p. vii-viii). 

 

Desta forma, tem-se a vida religiosa intricada à vida cultural de toda a sociedade 

ocidental.  

 
A Regra de São Bento vem sendo seguida há mais de mil e quinhentos anos 
sem interrupção, nas mais diferentes culturas, com as adaptações necessárias 
às situações particulares. Embora distante, pelos anos, da sociedade atual, 
não perdeu sua vitalidade [...] (PAIXÃO, 1996, p. 48). 

 

 




