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UM DoMINICANo FEITICEIRo  
EM SALVADoR CoLoNIAL (1713)1

os mais de 40 mil processos de pessoas perseguidas pela In-
quisição Portuguesa, conservados na Torre do Tombo, em Lisboa, 
constituem manancial inesgotável de informação sobre os aspec-
tos mais variados da conduta, sobretudo dos desvios, de grande 
número de luso-afro-brasileiros dos meados do século XVI até 
as vésperas da Independência. Sendo o Santo ofício um tribunal 
eclesiástico destinado à erradicação das heresias e de certos desvios 
sexuais, cuidaram os Inquisidores em zelar cuidadosamente pela 
integridade da fé católica e de seus rituais, reprimindo de formas 
variadas os responsáveis por idéias ou condutas heterodoxas em 
matéria de fé e moral. Nem todos réus do Santo ofício foram tor-
turados e, certamente, menos de 3% dos convencidos de heresia 
formal e demais desvios é que chegaram à pena máxima da foguei-
ra. Contudo, durante os quase trezentos anos que perdurou esse 
horrendum tribunale, viveram nossos antepassados num verdadeiro 
clima de paranóia, com escrúpulos de terem falado ou agido de 
forma inadequada no tocante ao dogma cristão, daí muitos luso-
brasileiros tomarem a iniciativa de procurar a Santa Inquisição 
a fim de acusarem-se de atos ou palavras que tinham dúvida se 
chegaram de fato a constituir “matéria do conhecimento do Santo 
ofício”. Conforme rezavam os Regimentos Inquisitoriais, quem se 
autodenunciasse antes de ter sido previamente acusado, recebia o 
benefício da misericórdia, daí a astúcia de muitos réus em tomar a 
iniciativa de se confessar perante o Santo Tribunal.2
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o episódio deste ensaio ilustra exatamente uma dessas situa-
ções. Trata da autodenuncia de um frade da ordem de São Domin-
gos, Frei Alberto de Santo Tomás, que missionando pelo Brasil nos 
primórdios do século XVIII praticou uma sorte de exorcismo que, 
malgrado sua eficácia, deixaram o escrupuloso missionário extre-
mamente preocupado, sem saber se agira bem ou se incorrera nal-
gum “crime” punível pelo Santo Tribunal. Nossa história começa 
na Bahia.  

Recentemente, Salvador teve como chefe de sua arquidiocese 
o dominicano D. Lucas Moreira Neves, e, embora a ordem de São 
Domingos não tenha aberto na Colônia casas conventuais, cá exis-
tiram algumas ordens Terceiras Dominicanas, sendo a de Salvador 
a primeira a ser instituída oficialmente em 1722, por Frei Gabriel 
Batista, cujo templo até hoje se conserva, reformado, no Terreiro 
de Jesus3.

Antes porem da visita do referido Frei Gabriel, já cá estive-
ra outro dominicano até então completamente desconhecido pe-
los nossos historiadores: Frei Alberto de Santo Tomás, que deve 
ter aportado à América Portuguesa pelos primeiros anos do século 
XVIII4.

Frei Alberto de Santo Tomás era português, natural da Vila 
de Guimarães, no Minho, pertencendo ao convento da ordem de 
São Domingos de Lisboa, o principal do Reino.5 Deve ter chegado 
no Brasil em 1703, intitulando-se “Vigário Geral dos Dominica-
nos no Brasil”, o que nos obriga a recuar para alguns anos antes a 
fundação da ordem Terceira Dominicana na Bahia, cujo templo foi 
construído a partir de 1731. 

Diz Frei Alberto que durante os dez anos em que foi missio-
nário pelo sertão da Bahia, observara que os moradores tinham 
o costume de usar muitos feitiços, e “procurando alguns negros 
que tinham opinião de feiticeiros, os quais, segundo informação de 
pessoas fidedignas, adivinhavam muitas coisas, dizendo quem lhes 
havia dado aqueles malefícios e onde estavam os sinais deles”.
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Desde a Primeira Visitação do Santo ofício à Bahia, em 1591, 
vários negros e mestiços são denunciados por praticar feitiçaria, na 
época chamada de mandingas e calundus, reservando-se aos sa-
cerdotes ou oficiais desses rituais, os cognomes de mandingueiros, 
calunduzeiros e quimbandas. o próprio Gregório de Mattos, na 
segunda metade do século XVII, refere-se à presença dos calundus 
nos quilombos baianos com versos ricos de etnografia:

Que de quilombos que tenho com mestres superlativos, 
nos quais se ensinam de noite os calundus, e feitiços. 
Com devoção os freqüentam mil sujeitos femininos, 
e também muitos barbados, que se presam de narcisos. 
Ventura dizem, que buscam; não se viu maior delírio! 
eu, que os ouço, vejo, e calo por não poder diverti-los. 
o que sei, é, que em tais danças Satanás anda metido, 
e que só tal padre-mestre pode ensinar tais delírios. 
Não há mulher desprezada, galã desfavorecido, 
que deixe de ir ao quilombo dançar o seu bocadinho. 
E gastam pelas patacas com os mestres do cachimbo, 
que são todos jubilados em depenar tais patinhos. 
E quando vão confessar-se, encobrem aos Padres isto, 
porque o têm por passatempo, por costume, ou por estilo. 
Em cumprir as penitências rebeldes são, e remissos, 
e muito pior se as tais são de jejuns, e cilícios. 
A muitos ouço gemer com pesar muito excessivo, 
não pelo horror do pecado, mas sim por não consegui-lo.6

A desenvoltura dos calundus e feitiços prova que, malgrado a 
condenação e vigilância do poder eclesiástico, que podia mandar 
açoitar e degredar os feiticeiros7, nem por isso conseguia erradicar 
os rituais africanos e ameríndios do seio da população.   

Constatando a popularidade dos feitiços entre os cristãos da 
Bahia, o zeloso dominicano Frei Alberto de Santo Tomás não se 
cansava de exortar, tanto no confessionário, quanto nos sermões, 
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“a que as pessoas evitassem os negros que tinham trato com o de-
mônio e que procurassem os exorcismos da Igreja, por ser remédio 
mais seguro e eficaz”. Sempre preocupado em desviar os fiéis dos 
embustes do Diabo e da falácia dos feiticeiros, o dominicano lisbo-
eta passou a adotar certas cerimônias e rituais que competiam, no 
apelo dos sentidos e utilização de elementos materiais, às praticas 
costumeiras dos mandingueiros e calunduzeiros. Quer dizer, ado-
tou o sincretismo como arma contra os rituais gentílicos.

Diz o frade que, inspirando-se no livro de exorcismos de Padre 
Bento Remígio, e praticando os rituais tal qual aprendeu neste va-
demecum, passou a ter muito sucesso em seu apostolado, a ele recor-
rendo “muitas pessoas que sentiam ânsias no coração, picadas por 
todo o corpo, pessoas que perderam o sono e a vontade de comer 
e estavam mirrando, perdidos do sentido e desenganados dos re-
médios”. Quer dizer: doenças psicossomáticas em sua maior parte, 
susceptíveis de cura através de auto-sugestão ou placebo.

Frei Alberto confessa que seguia sempre o mesmo procedi-
mento: “mandava o enfermo começar com um dia de jejum – ou 
mais, se tinha força – recomendado também jejuar toda a família e 
dar-lhe algumas esmolas para celebrar missa”. Nada de anormal a 
cobrança de tal espórtula, já que o próprio Evangelho, assim auto-
rizava, ao dizer que “o operário é digno de seu salário [...]”8 

Após um dia de jejum, iniciava o exorcismo: vestido com a 
estola e sobrepeliz, benzia a água e o sal, e com essa água-ben-
ta aspergia o doente que, de joelhos, conservava uma vela acesa, 
enquanto o celebrante, seguindo sempre o vademecum do Padre 
Bento Remígio, recitava as orações. 

às vezes, mandava que trouxessem a roupa de cama e de uso 
pessoal do enfermo, encontrando escondidos nelas, freqüentemen-
te, bonecos de feitiço, retalhos suspeitos, bichos vivos, mandando, 
incontinênti, queimar tais coisas.

“E dos ditos exorcismos resultou não mais recorreram aos ne-
gros feiticeiros, e muitos se curaram – só dois ou três que não, por 
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lhes faltar a fé.” Por instrução do citado livro, mandava às pessoas 
que lhe dessem mirra, ouro moído, cera, sal, folhas de oliveira, 
arruda e benzendo cada coisa de per si, misturava-as e repartia 
em quatro ou mais partes, metendo-as em bolsinhas e as mandava 
coser nos colchões e que trouxessem uma bolsinha consigo depen-
durada no pescoço ou presa na roupa. Benzia também todas as 
medicinas e a água dos enfermos, autorizando que em sua ausência 
aspergissem as mezinhas com água-benta. Revela o frade que de 
tais práticas surtiram 

admiráveis efeitos: pessoas lançavam do corpo alfinetes, penas, anzóis, 
bichos, cordéis de algodão, linho, olhos de vários animais, espinha de pei-
xe muito grandes, dentes de gente, unhas grandes, cabelos que mostra-
vam ser do sovaco e outros, cabelo de negro, alguma areia solta, alguns 
pedaços de peles de animais e outras muitas imundícies.

A descrição dessas “imundícies” lembra essas esteiras dos 
curandeiros e vendedores de ervas e remédios naturais que ainda 
hoje freqüentam as feiras e praças mais populares do Brasil. Lem-
bra igualmente as descrições que os missionários jesuítas e outros 
fizeram dos rituais de cura dos pajés indígenas, argutos em retirar 
do corpo dos enfermos toda sorte de insetos e até répteis, geral-
mente extraindo tais imundícies como a própria boca. 

Como Frei Alberto realizava tais extrações, não informa o do-
cumento; o certo é que seu exorcismo resultava tão eficaz que em 
Pernambuco a própria Câmara Municipal queria pedir a Sua Ma-
jestade – na época D. João V – que o perpetuasse no Recife. Tal 
foi a narração que o próprio dominicano entregou aos Inquisidores 
quando, após dez anos missionando na América Portuguesa, retor-
nou a Lisboa.

Preocupado que seus exorcismos não seguissem religiosamente 
o figurino proposto por Roma e zelado pelo Tribunal da Fé de Por-
tugal, Frei Alberto de Santo Tomás tomou a iniciativa de consultar 
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o Santo ofício para não correr o risco de ser denunciado como 
herege. Em questões de heresia, era melhor tomar a iniciativa de 
confessar-se do que ser denunciado, pois no primeiro caso costuma-
vam os Inquisidores tratar o penitente com misericórdia, no segun-
do, com o rigor da justiça. 

Como era praxe em casos semelhantes, a Mesa Inquisitorial 
enviou cópias da confissão do dominicano missionário aos Qua-
lificadores do Santo ofício, sacerdotes eruditos, especialistas em 
teologia dogmática, que deviam 

censurar e qualificar proposições, e achando que as proposições, ou em 
algumas das que lhes forem dirigidas se ofende a pureza de nossa Santa 
Fé, ou bons costumes, o farão saber ao Santo ofício, remetendo-as cer-
radas com seu parecer ao Conselho ou à Mesa, e não achando na matéria 
das proposições ou em algumas delas, cujo exame lhes for cometido, 
cousa que encontra a pureza da nossa Santa Religião, o declararão da 
mesma maneira.9

Quatro dos teólogos consultados dão pareceres bastante diver-
sos: o franciscano Frei Antônio de Santo Tomás não encontrou nada 
de errado na prática de seu xará dominicano, dizendo que Remígio 
tem seu livro aprovado pela censura eclesiástica e, por suas práticas 
rituais, envitou o exorcista que o povo fosse procurar os feiticeiros 
negros “que certamente curavam por obra do demônio”. 

o segundo qualificador foi o Padre Sebastião Ribeiro, da Con-
gregação do oratório: viu nos rituais do missionário do Brasil cer-
tas imprecisões suspeitas, mas não dignas de ser qualificadas como 
superstição, nem como pacto com o demônio. Cita diversos autores 
bíblicos e doutores da Igreja que defendem que “cousas corpóreas 
nada podem diretamente contra os espíritos malignos”, embora 
lembre o profeta Tobias e São Jerônimo que defenderam que “cer-
tas ervas e pedras podem servir contra a vexação do demônio”. Seu 
discurso analisando o diabolismo e a ação dos exorcistas é digno de 
constar em qualquer manual contemporâneo de crítica à demo-
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nologia: “o demônio imprime mais as suas operações em sujeitos 
melancólicos e compleiçoados mais aptos para os efeitos dos ma-
lefícios, logo, aplicando-se aos malefícios remédios naturais contra 
a tal disposição de humores, concertados e curados estes, indire-
tamente, ficará o enfermo mais livre das impressões diabólicas”. 
Concluiu não achando nada de digno de censura na confissão do 
escrupuloso exorcista.

os dois últimos qualificadores são da Companhia de Jesus, 
tradicionais opositores dos dominicanos e, nesse caso, mais severos 
e intolerantes que os teólogos precedentes. o jesuíta Padre Manuel 
Manso, do Colégio de Santo Antão de Lisboa, reputou imprópria a 
mistura que Frei Alberto fazia do ouro com mirra por parecer-lhe 
“feitiçaria e símbolo de algum pacto tácito com o demônio, para se 
desfazer um feitiço com outro”. E se pergunta: “Que forças podem 
ter essas bolsinhas metidas nas pontas do colchão? Tudo parece 
embustes do demônio e contrafeitiços, manhas do diabo”. Bem no 
espírito inquisitorial, sugere à Mesa Censória do Santo ofício que 
se expurguem a folha 85 n.4 do livro do Padre Bento Remígio que 
tratam desse particular.

o último qualificador, também inaciano, é o espanhol Padre 
Carlos Antônio Casnedi10, que faz uma análise teológica, histórica 
e moral da confissão do exorcista dominicano. Começa por admirar 
que “haja tantos energúmenos entre gente pobre e desvalida”, con-
cluído que “a pobreza multiplica os energúmenos, assim também 
a ignorância multiplica os exorcistas, pois quem mais sabe menos 
exercita o exorcismo”. Em pleno século XVIII, quando o demô-
nio, as almas do purgatório, os êxtases beatíficos, as bilocações, os 
milagres mais fantástico e prodigiosos faziam parte integrante do 
cotidiano da cristandade, um jesuíta declarar aos Inquisidores que 
a pobreza e a ignorância explicavam a proliferação dos endemonia-
dos e dos “xota-diabos” mostra claramente a diversidade de pensa-
mento e as várias correntes teológicas existentes no seio mesmo da 
Igreja e inclusive dentro de uma mesma associação religiosa, como 
no caso desses dois discípulos de Santo Inácio de Loiola. 
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Após analisar as opiniões dos reverendos qualificadores, os In-
quisidores, através e o Conselho Geral do Santo ofício dão o pa-
recer: as práticas e rituais de exorcismo de Frei Alberto de Santo 
Tomás não se configuravam em heresia, nem em suspeita de pacto 
com o demônio, nem sequer superstições; contudo para se manter 
a homogeneidade do ritual católico no tocante à expulsão dos de-
mônios, determinaram que o dominicano “só use dos exorcismos 
que manda o Ritual Romano,”,dando por concluso este processo.

Que lições esse episódio dominicano do século XVIII podem 
nos sugerir no tocante às primeiras manifestações do então Cardeal 
da Bahia, D.Lucas Moreira Neves (1987-1998), igualmente domi-
nicano, em relação ao Candomblé e às tradicionais festas baianas, 
como a lavagem das escadarias do Bonfim e o uso de pipocas para 
abençoar dos devotos na porta da igreja de São Lázaro?

A primeira constatação é relativa à antiguidade e força das “fei-
tiçarias africanas” na Bahia: se numa época em que o Santo ofício 
e o Bispo tinham o poder de prender, acoitar, degredar e até enviar 
para a fogueira os praticantes de feitiços, pactos com o demônio e 
outros sortilégios, malgrado o uso de toda essa repressão institu-
cional, o Candomblé e demais rituais heterodoxos continua ram per 
secula seculorum, não será em pleno século XX, com a liberdade de 
culto garantida pela Constituição, com toda a popularização desses 
rituais alternativos pelos meios de comunicação e pela intelligentzia 
nacional – vide Jorge Amado, Maria Betânia e Gilberto Gil – que 
tais cultos afro ou ameríndios irão desaparecer. Embora D. Lucas 
diga que o “ecumenismo” restringe-se à interação da Igreja Católi-
ca com as demais igrejas “cristãs”, não há como evitar uma postura 
mais “ecumênica” vis-à-vis o Candomblé.

Uma segunda constatação é a divergência existente dentro da 
própria hierarquia da Igreja Católica em relação às assim chamadas 
“feitiçarias”: Frei Alberto de Santo Tomás, seguindo um livro auto-
rizado pela Igreja, adotou certas inovações no ritual dos exorcismos 
cujos resultado foram “admiráveis”, e que, examinados por teó-
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logos adrede nomeados pela própria Inquisição, não encontraram 
nenhum indício de heresia, sequer de superstição. Quer dizer: uma 
ala da Igreja setecentista aprovou o procedimentos do dominicano 
exorcista, sobretudo considerando os bons resultado de sua cate-
quese. outra ala, contudo, mais ortodoxa e conservadora, mesmo 
não pinçando heresia nas inovações do missionário xota-diabos, op-
tou pelo formalismo: que doravante, ao expulsar Satanás do corpo 
dos energúmenos, que Frei Alberto se limitasse a seguir o Rituale 
Romanum. Prevaleceu o formalismo tradicionalista sempre temero-
so de que qualquer sincretismo implique heresia, cisma ou ameaça 
à ortodoxia católica.

Numa época em que inúmeras denominações protestantes do 
tipo pentecostal ou fundamentalista exploram teatralmente o fe-
nômeno das possessões demoníacas, “curando” todo tipo de do-
enças e infortúnios através da expulsão de demônio, numa época 
em que os rituais afro-ameríndios, do tipo Candomblé, Umbanda, 
Santo Daime e outros, crescem vertiginosamente, incluindo entre 
seus “convertidos” não apenas o populacho, mas importantes seg-
mentos da elite nacional, que encontram nos passes, despachos e 
nos cada vez mais populares “jogos de búzios”, solução para seus 
problemas espirituais – em vista de tal realidade, a intolerância 
da hierarquia católica em integrar em seu ritual alguns elementos 
neutros das religiões afro-brasileiras, equivale a repetir a mesma 
postura formalista e antidialética dos Inquisidores, que, embora 
não reconhecendo superstição ou heresia nos rituais de Frei Alberto 
de Santo Tomás, proibiram que continuasse a distribuir suas “bol-
sinhas”, que nada mais eram do que eficazes placebos semelhantes 
aos agnus-dei e patuás.
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