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O Marranismo no Brasil Colônia através do processo 
inquisitorial contra Bento Teixeira  

Eneida Beraldi Ribeiro 

A Inquisição portuguesa, desde a sua instalação no ano de 1536, agiu 
principalmente contra os crimes de Judaísmo. A preocupação em eliminar 
quaisquer resquícios da religião judaica, proibida a partir da conversão 
forçada no ano de 1497, norteou os trabalhos inquisitoriais. 

O Brasil não ficou ileso às atividades do Santo Ofício. Mesmo não 
tendo sido instalado por Portugal um Tribunal na Colônia, observou-se o 
controle que o órgão exerceu através das Visitações. A primeira delas data 
do ano de 1591 na capitania da Bahia, estendendo-se até o ano de 1593. Em 
seguida, o Visitador Heitor Furtado de Mendonça centralizou sua atenção 
na capitania de Pernambuco, até o ano de 1595. Sua função, como 
Visitador, era a de receber denúncias e confissões que contivessem erros de 
doutrina e desvios na prática religiosa, para poder julgá-las e puni-las. 

As denúncias que iam de bigamia à sodomia, de blasfêmia a 
proposições consideradas heréticas, ou apenas o relato do comportamento 
sexual entre marido e mulher, tornava ainda mais pública a vida particular 
dos colonos,1 que deixava de existir. Ao denunciar um conhecido, um 
vizinho ou parente, o grau de afinidade, parentesco, amizade e os 
sentimentos eram postos de lado, uma vez que iniciada a Visitação, todos 
desejavam se ver livres das garras da Inquisição e, para tal, havia que se 
seguir a praxe instituída. Por isso, todas as denúncias, mesmo contra pais, 
mulheres, maridos ou filhos eram feitas nessa intenção. Os laços de 
afetividade e os vínculos que se estreitavam entre a comunidade foram se 
desestruturando à medida que todos denunciavam quase todos. 

Os brasileiros que mais denúncias de caráter judaizante receberam, 
na Bahia e em Pernambuco, foram: João Nunes, o casal Branca Dias, Diogo 
Fernandes e filhos, o casal Heitor Antunes, Ana Rodrigues e filhos, a 
família de Maria Lopes e do médico João Vaz Serrão, Fernão Soares e seu 
irmão Diogo Soares, e Bento Teixeira. 

                                                 
1 A própria distribuição espacial das casas coloniais, muito próximas, deixavam às claras o 
que deveria ser vida privada. A Visitação só fez tornar oficial o bisbilhotar. 
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O processo inquisitorial contra Bento Teixeira é um dos mais 
intrigantes dentre os que a Inquisição produziu contra presos do Brasil. 

Bento Teixeira nasceu no Porto, por volta de 1561,2 e veio com a 
família para a capitania do Espírito Santo, com a idade de cinco para seis 
anos. Sua mãe, Lianor Roiz, era cristã-nova.3 

Na capitania do Espírito Santo a família se estabelece, e o menino 
Bento Teixeira passa a “aprender com os Reverendos Padres da Companhia 
de Jesus a doutrina cristã, ler, escrever e os demais bons costumes, que 
necessários são a um bom fiel cristão, procedendo em tudo catolicamente, 
como discípulo desses mestres”.4  

Entre os anos de 1572 e 1574, a família mudou-se para o Rio de 
Janeiro, quando Bento aproximava-se de seus doze anos de idade. Nesta 
capitania, continuou os estudos com os padres da Companhia de Jesus, 
dedicando-se ao estudo de latinidade. 

Bento Teixeira recebeu a educação e a formação religiosa judaica de 
sua mãe, quando ainda se encontrava com a idade de 13 para 14 anos, no 
Espírito Santo, segundo ele numa quinta feira de Endoenças. Bento Teixeira 
revelou o desejo que teve em acompanhar a procissão dos disciplinantes, ao 
que sua mãe conseguiu dissuadi-lo. Mostrou ao menino que só existia um 
único deus verdadeiro, “criador do céu e da terra, e que os pregadores 
católicos criam em ídolos”. Os outros deuses, na opinião de Lianor Roiz, 
“eram demônios, que tinham ouvidos e não ouviam, que tinham boca e não 
falavam”, opinião muitas vezes repetida pelos cristãos-novos. Durante o 
período de um ano, no qual o pai se ausentara para uma viagem de trabalho, 
Lianor Rodrigues aproveitou para ensinar-lhe o judaísmo. O argumento de 
que a lei de Moisés era a melhor para a salvação das almas, repetido 
inúmeras vezes, convenceu o menino e Bento Teixeira passou a crer nos 
ensinamentos da mãe. 

Suas orientações eram para que “tirasse os sábados e domingos”, 
jejuando, não comendo senão à noite, para guarda da Lei de Moisés, 

                                                 
2 A expressão “pouco mais ou menos” é frequente no processo. Dado isso, temos apenas 
uma ideia próxima das datas dos acontecimentos, e não suas datas precisas. 
3 Processo Inquisitorial 5206. 
4 Idem. 
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principalmente às segundas e quintas-feiras, e que, quando quebrava o 
jejum lhe havia de crescer um dente de ouro, e que nesses dias, a mãe lhe 
proibia comer peixe sem escamas. Por meio desse jejum, Deus perdoava os 
pecados, além de dar grande merecimento a quem o fizesse. 

Havia outras instruções que lhe dava a mãe sobre a alimentação: não 
devia comer carne que fosse afogada, porque ofendia a Deus. Com relação 
às orações, foi-lhe ensinado que quando rezasse os salmos, não dissesse 
glória Patri e Filho e Espírito Santo, mas que louvasse o Senhor Deus, que 
havia tirado o seu povo do Egito. 

Tomando conhecimento da iniciação religiosa recebida pelo filho, o 
pai Manoel Álvares reagiu com grande violência. Colocado entre duas 
religiões tão antagônicas, o menino viu-se atirado num conflito que 
encontramos caracterizando-o anos mais tarde. Nas suas confissões perante 
os Inquisidores Bento Teixeira revelou que nesse momento não sabia se era 
judeu ou cristão. 

Na formação de Bento Teixeira influíram consideravelmente o 
contato com outros vizinhos cristãos-novos, que o levaram a considerar a 
decisão de se circuncidar. 

É interessante notar que em época tão remota havia um núcleo com 
cultura judaica no Brasil. São inúmeros os exemplos que Bento Teixeira 
nos dá em seus relatos, não só relativos à sua pessoa, mas de todos que com 
ele conviviam. 

Os judeus precisaram se adaptar às exigências de seu tempo e de sua 
sociedade, para buscar a sobrevivência. Mesmo aqueles convertidos que 
realmente criam e professavam a religião católica, sem manterem laços com 
a religião de seus antepassados, ficavam à mercê da possibilidade de serem 
vistos como traidores, de estarem agindo como a maioria dos marranos da 
colônia e, como tal, foram perseguidos também pela ação inquisitorial. A 
eles não era dada a chance de inserção na sociedade. Eram considerados 
como párias, mesmo atuando de forma exemplarmente cristã, que deveriam 
pagar por seus erros e pelos erros de todo um povo. Nessas condições, 
Bento Teixeira como tantos outros marranos simularam uma forma 
alternativa de manterem a antiga religião, fingindo ser verdadeiros 
católicos. Por isso, não é de se estranhar o fato de que os marranos 
participassem como membros das irmandades religiosas, na maioria das 
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vezes burlando os estatutos de pureza de sangue, indispensáveis à 
aprovação de seus nomes para ingresso nessas irmandades, que fossem 
grandes doadores de dinheiro para obras pias, ajudassem em reformas ou 
em construção de igrejas. 

A família de Bento Teixeira tinha diversos parentes na Bahia, que os 
convidaram para lá se estabelecerem, uma vez que em situação econômica 
mais favorável poderiam ajudá-los. Na Bahia manteve relações com muitos 
cristãos-novos, e com eles compartilhou cerimônias e jejuns. Ao primo 
Antonio Teixeira traduziu a Bíblia por dinheiro. É surpreendente que ainda 
em tenra idade, Bento Teixeira tivesse conhecimentos profundos de latim 
para tradução. Sabemos que a Bíblia em linguagem era proibida e a 
tradução poderia levá-lo à prisão. A questão do desejo de manter-se 
integrado a esse grupo contrastava com o medo e a insegurança. A 
persistência na religião deveu-se ao papel desempenhado pela mãe. 

Na Bahia morrem os pais. Há no processo apenas a data de morte de 
sua mãe, em 1580. Do pai não há mais citações. Sem os pais e sem 
condições de arcar com seus estudos, passa a receber ajuda financeira do 
Bispo Dom Antonio Barreiros, que considerava “pai benigno dos pobres”. 
Além do Bispo Dom Antonio Barreiros, Cosmo Rangel, ouvidor geral, lhe 
dava o que vestir. 

Bento Teixeira, além de mestre também foi mercador, tendo seguido 
como o irmão a profissão que aprendera com o pai. 

Muda-se mais uma vez, agora para Ilhéus, onde se apaixona e casa-se 
com Felipa Raposo, cristã-velha por parte de pai. Foi em Ilhéus que montou 
escola de latim no engenho de Diogo de Meireles, também cristão-novo, 
aproximadamente em 1585, ensinando latim, e a doutrina cristã. 

Casado e com problemas financeiros, viaja para Pernambuco, onde, 
em Olinda, monta escola de ler e escrever, como latinidade. De Ilhéus 
manda trazer a esposa. Felipa Raposo, durante quase todo o período de sua 
vida de casada com Bento Teixeira, o traía com inúmeros homens, de forma 
pública. O marido confessa que era chamado de corno, bem como o 
destacam os denunciantes e testemunhas. A atitude adúltera da esposa levou 
Bento Teixeira a feri-la durante uma discussão, ferimento que lhe causou a 
morte. Com o assassinato de Felipa Raposo, Bento Teixeira homizia-se no 
Convento de São Bento. 
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Bento Teixeira foi preso, a vinte de agosto de 1595, pelo Santo 
Ofício. Nunca respondeu pelo crime de homicídio da esposa. Acabou 
pagando pelas ideias e posturas que não condiziam com as de um bom 
cristão, na visão da Igreja da época. As denúncias que o levaram ao cárcere 
foram relativas a juramento insultuoso à Virgem, negação de auxílio à 
Igreja, posse e leitura de livros proibidos, tradução da Bíblia para a 
linguagem vernácula e não trabalhar aos sábados. 

Bento Teixeira permaneceu no cárcere de Lisboa durante quatro 
anos. Neste período redigiu vários textos de defesa aos Inquisidores, onde 
também fez um retrato de algumas das práticas judaicas adotadas na 
colônia, as discussões religiosas mantidas com os marranos, e a visão que 
estes tinham do catolicismo, de seus rituais e de seus representantes, os 
padres. Saiu em auto de fé no ano de 1599, tendo recebido pena de cárcere e 
hábito penitencial perpétuos, mas morreu doente no ano de 1600. 

As sociedades secretas 

Uma discussão sobre as sociedades secretas será proposta pela 
historiadora Anita Novinsky, em trabalho a ser em breve lançado. Para ela, 
essas sociedades começaram a se organizar já com a chegada dos primeiros 
povoadores ao Brasil e seriam redes de comunicação e associações 
clandestinas das quais Portugal teve informação antes mesmo das 
Visitações. As Visitações serviriam, dessa maneira, para investigar e, 
entendendo sua organização, desestruturar tais sociedades. 

Pegando de empréstimo a expressão “sociedades secretas”, da 
professora Anita Novinsky, passarei a analisar a formação desses laços 
especiais firmados entre os cristãos-novos aqui residentes. 

As reuniões de cristãos-novos judaizantes foram geralmente 
denominadas pelos habitantes da colônia de esnogas e seus registros são 
fartos nas denunciações da Bahia e Pernambuco, mas vou me centrar 
naquelas descritas por Bento Teixeira, em seu processo. O objetivo é 
alinhavar suas amizades, especificando seu posicionamento perante as 
pessoas e sua importância dentro das esnogas como integrante respeitado 
pelo conhecimento possuído. As redes que se formaram em torno desses 
judaizantes demonstraram pertinácia, insistência perante as adversidades e 
possibilitaram a sobrevivência de uma cultura específica, que se 
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remodelava a cada dificuldade e que permitia ao grupo se reconhecer 
através de uma identidade construída quotidianamente. 

É importante destacar que, com tantas proibições feitas a partir da 
igreja oficial, a religião judaica passou a ser aquilo que os pais lembravam e 
que oralmente passavam às gerações mais novas.5 

Dado isso, fica mais fácil entendermos a sucessão de discussões que 
versavam sobre o que deveriam guardar os seguidores da Lei de Moisés. 

O que mais se discutia, pelas confissões de Bento Teixeira, eram as 
atitudes que os cristãos-novos deviam manter. As mais citadas foram às 
relativas ao descanso aos sábados e às práticas alimentares. Como se sabe, 
aos judeus ficava vedado qualquer tipo de trabalho aos sábados, sendo que 
às sextas-feiras as casas deviam ser limpas, assim como as pessoas teriam 
que se banhar e vestir suas melhores roupas. Era hábito também trocarem as 
torcidas de pano dos candeeiros e a alimentação deveria ser preparada nesse 
dia, para que nada fosse feito durante o sábado. O jejum também era 
prescrito durante todo o dia, sendo recomendada uma alimentação frugal 
após o entardecer. As segundas e quintas-feiras também eram dias de jejum 
para os judaizantes. Como regra geral eram vedados alimentos como o 
porco e peixes sem escamas. Esses preceitos da lei foram reiteradas vezes 
abordados por Bento Teixeira. 

No plano formal, precisavam orar os salmos, excluindo o Glória Patri 
e Espírito Santo. Os meninos, se pudessem, deveriam ser circuncidados.6 
Como a maioria dos cristãos-novos entrava em contato com a religião 
judaica já na adolescência ou quase adultos, decidiam não raras vezes, a 
circuncisão em datas mais adiantadas.7 

                                                 
5 Bento Teixeira alertava um de seus companheiros sobre esse assunto. Era sua opinião que 
“era quase impossível da maneira como estavam divididos e apartados os da nação, fazerem 
nem saberem perfeitamente o que a lei mandava, somente confusa e indeterminadamente 
sabiam algumas das cerimônias, das quais haviam visto fazer pais e mães, e que eles os 
ensinavam”. 
6 Bento Teixeira afirma em seu testemunho que alguns cristãos-novos eram circuncidados. 
Nas denunciações há apenas uma denúncia de Guiomar de Fontes contra Antonia de 
Oliveira, que circuncidava os filhos logo após o nascimento. Denunciações da Bahia, 1591-
1593. Edição de 1925, p.333. 
7 Saliento que essas informações, em específico, são extraídas das confissões de Bento 
Teixeira, uma vez que não aparecem nos outros documentos inquisitoriais. 
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Os cristãos-novos acreditavam que teriam a alma salva se seguissem 
a Lei de Moisés. Desdenhavam do catolicismo e negavam seus 
representantes. Afinal, como podiam “acreditar num Deus que se tomava 
pela boca e se deitava pelo traseiro”?8 

As confissões não eram bem vistas pelos cristãos-novos. No seu 
entender eram uma invenção dos cristãos, mas salientavam que a boa 
confissão era aquela feita no tempo dos judeus. A idolatria a imagens 
também não era aceita. 

Alguns marranos com quem Bento Teixeira manteve contato 
pertenciam a famílias poderosas e tradicionais na região. Ligou-se a homens 
e mulheres importantes, que traziam como herança uma história de luta e 
como conquista a imponência dos grandes senhores coloniais. Entre todos 
estruturou-se uma rede de solidariedade que permitia a manutenção de 
alguns dos valores da antiga religião, ao mesmo tempo que garantia a 
possibilidade de sobrevivência e ajuda àqueles em dificuldades econômicas 
ou, e principalmente, àqueles que caíam na malha da Inquisição. Vejamos 
alguns deles: 

A esnoga de Camaragibe 

Relativas à formação de sociedades secretas e instituição de esnogas 
na Colônia, as denúncias contra a família de Branca Dias e Diogo 
Fernandes revelaram-se de forma expressiva. Quase todos os seus 
elementos da família foram denunciados por viver na lei judaica.9 Os 
denunciantes apontam Branca Dias10 e Diogo Fernandes como degredados 
da metrópole para o Brasil. Em Pernambuco, montaram engenho que foi 
atacado e destruído pelo fogo que os indígenas lhe lançaram. Na vila, para 
conseguir sobreviver, Diogo Fernandes dedicou-se ao comércio, enquanto a 

                                                 
8 Processo 5206. Frase atribuída a Bento Teixeira em várias denúncias. 
9 Da família, constam processos contra Branca Dias, Violante Dias, Isabel Dias, Diogo 
Fernandes, Brites Fernandes, Andresa Jorge, Briolanja Fernandes, além dos netos: Ana da 
Costa de Arruda, Catarina Favela, Beatriz de Souza e Maria de Souza, o neto Jorge de Souza 
e Brásia Pinto, casada com um de seus netos. 
10Branca Dias foi presa em 1543 em Lisboa, quando tinha 30 anos, acusada pela mãe e irmã 
também presas. Foi reconciliada em 1545 a dois anos de cárcere e uso de sambenito. Veio 
para o Brasil, onde já se encontrava o marido. In Assis, A Faria; Macabéias da Colônia, 
p.317. 
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esposa, para ajudar no orçamento familiar, manteve em sua própria casa 
uma escola voltada à educação de moças”.11 Nela, as meninas aprendiam a 
lavar e a coser, passando alguns anos sob a orientação da matriarca. O 
contato constante das alunas de Branca Dias com a família possibilitou um 
grande número de denúncias sobre a famosa esnoga de Camaragibe. As 
alunas denunciaram reuniões que se faziam em quartos isolados da casa, a 
ordem da professora para que não fossem às aulas aos sábados, desacatos às 
missas e à hóstia. 

Bento Teixeira e a família Fernandes 

Bento Teixeira manteve estreita amizade com Violante Fernandes, 
filha do casal, que à época da visitação já era falecida. Ela parece ter sido 
figura importante em sua vida. Bento Teixeira chegou a lhe ensinar os 
filhos homens e com ela praticou, ou seja, judaizou, discutindo sobre a lei 
velha em sua casa, com irmãs e filha. 

Foi apresentado a ela por Diogo de Meireles, também judaizante e 
proprietário das terras, onde Bento Teixeira havia posto escola de moços. A 
apresentação dos judeus era precedida por palavras deixadas como perdidas 
que, se entendidas, demonstravam a crença e criavam um círculo de 
amizade e de ajuda mútua. Foi assim que se deu entre Violante Fernandes e 
Bento Teixeira.12 Após terem percebido professarem ambos a mesma fé, 
uma grande amizade cresceu entre eles. Violante Fernandes recebia em sua 
casa as irmãs Beatriz Fernandes, Inês Fernandes e Andreza Jorge, e Bento 
Teixeira. Juntos, discutiam o papel das mulheres, a vinda do Messias e 
costumes que seguiam por guarda da Lei de Moisés. 

                                                 
11 Pelo relato de Bento Teixeira, também sua mulher, Felipa Raposo, mantivera uma escola 
desse caráter, ensinando moças. O mesmo fizera sua mãe, Lianor Rodrigues, dando aulas 
particulares a filhas de cristãos-novos no Rio de Janeiro. 
12 Para aproximar-se de Violante Fernandes, Bento Teixeira num dia em que dava aula à 
filha, manteve com ela o seguinte diálogo: Ainda que Vossa Mercê via em seus dias os 
filhos, que é uma das bênçãos que o Senhor lançava antigamente.  
Violante: Por que, agora não os lança? 
Bento Teixeira: Dizem os cristãos que já isto é acabado. 
Violante: Acabados os veria eu e os nossos bem principiados. 
Bento Teixeira: Quando isto há de ser? 
Violante: Espero eu no Senhor que pôs o seu nome em quatro letras, que antes que morra os 
hei de ver os ditos bens. 
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As mulheres eram consideradas importantes, mas não poderiam 
participar de determinadas discussões, ao que Violante Fernandes, por 
exemplo, obedecia, porém ressentida, o que não a isentava de 
questionamentos. Às mulheres era proibido tocar em qualquer objeto 
durante os dias em que estivessem menstruadas, porque acreditavam que o 
simples toque poderia torná-lo imundo.13 Era atribuição das mulheres o 
costume de amortalhar os corpos dos defuntos com lençol inteiro e novo. 
As unhas de pés e mãos deveriam ser cortadas e enterradas junto aos 
corpos, assim como moedas ou medalhas deveriam ser colocadas na mão 
dos defuntos. Costumavam jogar a água dos cântaros da casa fora e, após o 
enterro, que deveria ser em terra virgem, fazia-se jejum, ceando alguns 
alimentos específicos em mesa baixa. 

Bento Teixeira, a pedido das irmãs, traduziu trechos do Levíticio e da 
história da Rainha Ester. 

A esnoga de Matoim 

Foram também numerosas as denúncias contra o casal Ana 
Rodrigues e Heitor Antunes. Este, Cavaleiro d’el Rey e homem de 
confiança do Governador Geral, tornou-se exemplo do avanço neoconverso 
no Brasil.14 Foi comerciante de posses e senhor de engenho. Fixou-se com a 
família em Matoim, onde disseram que presidia a chamada esnoga de 
Matoim. Os laços de matrimônio dos filhos consolidaram as relações com 
as principais famílias da capitania.15 As filhas, casadas todas com homens 
influentes e cristãos-velhos, mantiveram os costumes judaicos herdados dos 
pais. Quando da Visitação da Bahia, Heitor Antunes já era falecido. Mesmo 
assim recebeu grande número de denúncias. Ana Rodrigues, já octogenária 
e muito doente, mas também contando com inúmeras denúncias, foi presa 
pelo Santo Ofício e levada a Lisboa em agosto de 1593. A provável morte 
pela fogueira, que deveria ter sido sua pena, não ocorreu, pois a anciã vem a 
falecer no cárcere 70 dias após a prisão, deixando frustrados os 
inquisidores, que esperavam o acontecimento, pois Ana Roiz foi capaz de 

                                                 
13 O termo está textualmente citado no processo contra Bento Teixeira, não tendo sido 
encontrado dessa maneira em livros de orientação judaica. 
14 ASSIS, Angelo Adriano Faria. 
15 Ver ASSIS, Angelo Adriano Faria. Macabéias na Colônia. Cripto-judaísmo na Bahia. Tese 
da Doutorado apresentado à UFF, agosto de 2004. 
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na colônia afrontar as regras estabelecidas e propagar o judaísmo entre a 
família.16 

Bento Teixeira e os Antunes 

Fernão Ribeiro de Sousa, cristão-novo, que foi almoxarife do rei na 
Bahia e depois senhor de engenho, manteve estreito contato com Bento 
Teixeira e foi o elo de ligação entre este e os Antunes. Em sua casa 
discutiam as coisas da Lei de Moisés, na qual acreditavam para a salvação 
da alma, uma vez que Os clérigos e ministros da Lei de Cristo, que a 
pregavam e divulgavam, faziam mais contra ela, com obras contra o que 
ela mandava. 

Fernão de Sousa auxiliou Bento Teixeira, ao lado de uma 
personagem de nome Lopo Fernandes, cunhado de Sebastião de Faria, e 
ambos conseguiram deste ajuda financeira para Bento Teixeira. 

Bento Teixeira comunicou coisas da lei a Lopo Fernandes e Fernão 
Ribeiro de Sousa. Com Sebastião de Faria não chegou a se descobrir mais 
que implicitamente, porque era tido em conta de cristão-velho. 

Ora, Bastião de Faria era casado com Beatriz Antunes, filha de Heitor 
Antunes e Ana Roiz. Era proprietário de engenhos herdados do pai e, que 
somados aos dos Antunes, eram dos mais importantes da região do rio 
Matoim. Os familiares eram apelidados de gente de Matoim ou gente de 
Bastião de Faria, o que significava ao mesmo tempo inveja e 
maledicência.17 Sebastião de Faria não foi molestado pela Inquisição, como 
o restante da família. 

Eram homens letrados. Como Bento Teixeira possuíam livros, alguns 
proibidos, e os liam com frequência. Nuno Fernandes, filho de Ana 
Rodrigues, ao confessar suas culpas ao visitador em 1591, disse que  

Sabendo ele que o livro chamado Diana era defeso ele, contudo leu 
por ele muitas vezes não lhe lembra quantas, e outrossim confessou 
que tem Ovídio de Metamaforsis em linguagem não sabendo ser 
defeso, confessou mais, que sabendo que Euforzina é defeso leu por 

                                                 
16 LIPINER, Elias. Os Judaizantes nas Capitanias de cima. 
17 LIPINER, Rias. Judaizantes nas Capitanias de cima. 
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ele uma vez, e sendo perguntado pelos livros disse que somente tinha 
ora o dito Ovídio e foi lhe mandado que o trouxesse a esta mesa.18 

Deve ter sido ao lado de Bento Teixeira além de cristão-novo, 
judaizante, homem de letras e discernimento. 

A família Lopes 

Na família Lopes, Lianor da Rosa e João Vaz Serrão formavam um 
casal que manteve importantes laços com a família de Bento Teixeira. 

Lianor da Rosa era filha de Fernão Lopes e sua mulher Branca Roiz. 
Por denúncia de Maria Loba contra as filhas do casal, a 17 de agosto de 
1591, chegou-nos a informação de que Branca partira com as filhas fugidas 
da Inquisição de Lisboa, onde ficara o pai, Fernão Lopes.19 

Mestre Afonso veio no navio que trouxe para o Brasil Mem de Sá, 
terceiro governador geral. Neste mesmo navio estava Heitor Antunes, 
marido de Ana Rodrigues, denunciado como o chefe da esnoga de Matoim. 
Mestre Afonso era cirurgião em Lisboa, mas pediu sua remoção para o 
Brasil, provavelmente por medo das perseguições que se faziam em 
Portugal,20 e foi responsável pelos doentes durante a viagem ao Brasil. 
Durante as Visitações recebeu acusações de açoitar um crucifixo e comer 
carne de frango em dia de Endoenças. As denúncias mais frequentes contra 
ela e as filhas foram relativas à guarda dos sábados, à manutenção de 
crucifixos embaixo de colchões ou no quintal onde lavavam as louças e a 
derramarem a água dos potes quando alguém da casa vinha a falecer. 

A família nunca primou por seu comportamento cristão: O tio de 
Maria Lopes, Anrique Mendes (o Mouco),21 que era alfaiate e mercador de 
pau-brasil e, sua mulher, Violante, irmã de Branca Rodrigues, foram 
denunciados por crime de judaísmo e esnoga em Pernambuco. O casal mais 
outras pessoas se dirigiam à então esnoga de Camaragibe. 

                                                 
18 Confissões da Bahia, 1935. Pg 144. 
19 “que disseram que fora lá queimado”. 
20 Postura defendida por Assis, Angelo Adriano Faria de in Macabéias da Colônia p.304 
21 Denunciado por Antonio Dias a 16/8/1591. Denunciações da Bahia. Pp.337/338 e por João 
da Rocha Vicente a 24/8/1591. P.442. 
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Branca de Leão,22 filha de Mestre Afonso, casada com Antonio 
Lopes Ulhoa,23 era judaizante. O marido mantinha em seu engenho com o 
irmão Diogo Lopes Ulhoa24 uma esnoga de judeus. Esse mesmo Diogo 
mantinha outra esnoga em sua casa, na cidade de Salvador, e teve um tio 
queimado. Foram ainda denunciados um primo de nome Manoel Lopes,25 
que também fazia esnoga, um sobrinho, André Lopes Ulhoa,26 que foi preso 
na segunda Visitação. O filho de Mestre Afonso e Maria Lopes, Álvaro 
Pacheco,27 foi denunciado por referir-se com desprezo a uma epístola lida 
na Igreja; comia antes de comungar e gostava das festas religiosas dos 
hebreus. Ensinara a prima Antonia de Oliveira,28 filha de Ana Roiz, a seguir 
a lei judaica e foi por isso denunciado. O pai de Antonia, Gaspar Dias 
Vidigueira,29 que se gloriava de ser cristão-novo, foi denunciado por ler a 
Toura (confusão do livro com figuras, que em nada têm de comum com o 
judaísmo), e levava os filhos recém-nascidos para uma ermida, para 
oferecê-los com dois pombos, ao modo judaico, conforme a Lei de Moisés. 

A outra filha do casal, Ana de Oliveira, casada com Belchior da 
Costa, recebeu a séria denúncia de que “circuncidava as crianças que paria 

                                                 
22 Branca de Liam denunciada inúmeras vezes: Por Isabel de Oliveira p.242, Manoei de 
Freitas, p.270, Guiomar de Fontes pg. 333, Caterina de Fontes p.334, Antonia de Oliveira 
p.325, Maria Antunes p.377, Madalena Pimentel p.540, e Maria de Oliveira p.547, 
Denunciações da Bahia, 1935. 
23 Antonio Lopes Ulhoa foi denunciado por Fernão Ribeiro de Sousa p.280, Maria Antunes 
p.377, André Monteiro p.413. 
24 Diogo Lopes foi denunciado por Diogo Martim Cão p.373/74, André Monteiro p.413, 
Fernão Ribeiro de Sousa p.280, Maria d’Eça p.323, Manoel Brás p.420, Martins Lucas 
p.464. Denunciações da Bahia p.464, Balthasar Nogueira p.502. 
25 Denúncia feita por André Monteiro a 22/8/1591. Denunciações da Bahia p.413. 
26 Processado e preso em 1619, por judaísmo. Processo de número 5391 da Inquisição de 
Lisboa. Sentença foi de cárcere e hábito penitenciai perpétuo sem remissão, com confisco. 
Saiu no auto de fé 4/8/1621. In: Novinsky, Prisioneiros do Brasil., p.54. 
27 Denunciado por Isabel Ribeiro p.431, Fernão Ribeiro de Sousa p.280, Maria d’Eça p.323, 
Gaspar Dias Figueiroa p.245, Jácome Queirós p.399, Pero Fernandes p.515. Denunciações 
da Bahia, 1935. 
28 Antonia de Oliveira denuncia Maria Lopes, a mulher de Antonio Serrão, Caterina Mendes 
e Branca de Liam a 18/8/1591. Pg. 325 Denunciações da Bahia, 1935. 
29 Gaspar Dias Vidigueira foi denunciado por João Garcez pg. 372, João da Rocha Vicente 
p.442. Denunciações da Bahia, 1935. 
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depois que vinham de batizar e que uma vez fora vista uma criança sua 
ensanguentada, e que fora ouvida chorar quando a circuncidava”.30 

Foi denunciada também por que comparecia à igreja sempre muito 
inquieta, com pouca reverência a Deus, correndo as contas do terço entre os 
dedos, sem rezar.31 

Como se vê o círculo familiar estreitava e facilitava as reuniões, 
disseminando conceitos, corretos ou não do judaísmo, que passavam a 
vigorar como um tipo de lei. Bento Teixeira esteve muito próximo dessa 
família. Foi amigo íntimo de Leonor da Rosa,32 de João Vaz Serrão, e de 
Caterina Mendes,33 irmã de Leonor da Rosa. 

João Vaz Serrão como médico fora cuidar de Lianor Rodrigues, mãe 
de Bento Teixeira, quando esta adoeceu. Com ele estava a mulher, Lianor 
da Rosa. Esta última dissera à mãe de Bento Teixeira que sendo setembro, 
era o mês em que tinham que jejuar, mas como Lianor Rodrigues se 
encontrava enferma, foi opinião de Gonçalo Nunes, cristão-novo, de que 
essa missão seria de Bento Teixeira. Morta Lianor Rodrigues, Leanor da 
Rosa a amortalhou ao modo judaico, lavando-lhe o corpo, embrulhando-a 
em lençol novo. Bento Teixeira foi aconselhado a não chorar, pois a 
“defunta ia bem-aventurada”.34 

João Vaz Serrão carregava um caderno no qual tinha sete ou oito 
capítulos do Levitício, que traziam as cerimônias judaicas, que em certos 
dias do ano ele os lia a ela e a sua irmã, Caterina Mendes, casada com 
Antonio Serrão,35 irmão do mesmo João Vaz, cristão. João Vaz Serrão, 
quando tratava dos enfermos, dizia que as almas não poderiam ser salvas 
senão na lei de Moisés. 

                                                 
30 Denúncia de Guiomar de Fontes a 15 de agosto de 1591, p.333. Denunciações da Bahia, 
1935. 
31 Denúncia feita por Maria Antunes a 20 de agosto de 1591. Denunciações da Bahia, p.377. 
32 Denunciada por Phelipa de Freitas p.359, Maria Antunes p.410, Fernão Ribeiro de Sousa 
p.280, Maria Loba p.358, Isabel Ribeiro p.546. 
33 Denunciada por Maria Loba p.358, Maria Antunes p.377. Denunciações da Bahia, 1935. 
34 Processo 5206. 
35 Denunciado por Isabel Dávilla p.553, Maria Gonçalves e Aleixo Lucas p.301. 
Denunciações da Bahia, 1935. 
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Bento Teixeira ainda nos conta que, estando em casa de Maria de 
Peralta, cristã-nova, neta de Maria Lopes, esta lhe pediu que traduzisse em 
português os 7 salmos de Davi penitenciais sem glória Patri, por terem sua 
tia, Lianor da Rosa e sua avó Maria Lopes dito a ela que ele fazia alguns 
jejuns com elas e outras coisas da lei de Moisés, e que por isso podia nele 
confiar. 

Com o impedimento da guarda dos sábados, esses marranos a 
mantinham na vontade, não comendo carne senão que fosse degolada por 
sua mão, coisa de sangue, peixe de couro, e que quando estavam na roça 
que é a granja, faziam as coisas melhores por não haver impedimento. 

Mais esnogas 

A rede era muito extensa, e Bento Teixeira voltou no tempo, para 
iniciar sua confissão de judaísmo, e deu informações novas. Relatou sobre 
os marranos com os quais se comunicou por volta de 1574/75, ainda no 
Espírito Santo. Para estes, a discussão sobre circuncisão era comum. Ele 
cita os nomes de Francisco Lopes e Francisco Mendes, que teriam 
circuncidado um ao outro e convencido Bento Teixeira a fazer o mesmo. A 
circuncisão só não ocorreu porque o pai de Bento Teixeira descobre a 
tempo e os denuncia. Outra figura a participar dos jejuns e discussões na 
casa de Lianor Rodrigues, mãe do poeta, foi Ana Tristão, que teria, por sua 
vez, circuncidado o marido, Gomes Anes. 

Bento Teixeira contou aos inquisidores que, adulto, ao adoecer na 
casa do padre Simão de Proença, recebeu Antonio Nunes, cirurgião que o 
viera curar, acompanhado de Rodrigo da Costa. O padre pediu a Rodrigo 
que o alegrasse com a viola e que o cirurgião o curasse, mas este arrematou 
dizendo que a cura da enfermidade nas partes secretas apenas se daria com 
o corte do prepticio, ao que Bento Teixeira respondeu preferir a morte a tal 
dor. Antonio Nunes, diante da negativa, argumenta que o corte traria dois 
proveitos: a cura e a circuncisão, e que ele próprio era circuncidado. 

O padre, perguntado sobre a circuncisão, disse que “antes que Deus 
desse a lei a Moisés, muitas centenas de anos havia que tinha feito pacto e 
concerto com Abraão, que ele e todos que dele descendessem haviam de se 
circuncidar para se estremarem os gentios, e que esta era a causa dos judeus 
se circundarem”. 
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Para Bento Teixeira a razão da circuncisão era “a de que o Senhor 
Deus o queria para atalhar ao deleite sensual e apetite da carne, porque 
tendo o prepúcio fora, não provoca tanto a pessoa ao deleite da carne” 

Ainda no Espírito Santo, homens e mulheres se reuniam na casa de 
Lianor Rodrigues para lhe ouvir e dela aprender coisas do judaísmo. Dentre 
eles estavam Manoel Esteves, cristão-novo, mercador de vinho com Clara 
Nunes, que pela informação de Bento Teixeira, foi presa pela Inquisição e 
saiu com hábito penitencial. Além deles, Diogo Rodrigues, cristão-novo, 
mercador, Gomes D’Avila, cristão-novo e Diogo Hernandes, também 
cristão-novo. Manoel era primo em segundo grau de sua mãe e acreditava 
que Bento Teixeira pudesse ser o novo guia dos marranos no Brasil, 
deixando clara a ideia com os ensinamentos da mãe: “Que fino rabi virá a 
ser esse nosso sobrinho”. 

Essas pessoas se encontraram pelo espaço de um ano, período em que 
praticaram nas coisas da lei, sendo da opinião expressa por Gomes D’Avila 
que a “Lei de Cristo era a melhor mais por honra e opinião, que por razão, 
que os pregadores sabiam a verdade como os judeus, mas não ousavam de a 
dizerem por medo do Papa”. 

Diogo de Escobar, juiz ordinário e lavrador de cana, alugou as casas 
em que a família de Bento Teixeira morou. Por ser cristão-novo casado com 
mulher cristã-velha, entregou a educação da filha, Antonia Pais, para Lianor 
Rodrigues, que a iniciaria nas coisas da lei e estórias do Testamento Velho. 
A mãe de Bento Teixeira teve papel determinante em sua educação, como 
aconteceu inúmeras vezes a outras mulheres. 

Mais curiosa é a passagem em que Bento Teixeira relata sobre o 
Padre Simão de Proença, então morador em Porto Seguro e que ele 
conheceu em uma viagem de negócios. Era amigo de seu primo Rui 
Teixeira e o agasalhou nesta viagem. O padre também era judaizante, tinha 
amante e achava natural o possuir, pois acreditava que isso era “coisa 
natural e não pecado e que a lei é boa por ter sido dada por Deus a tão santo 
profeta como Moisés, e não agora com tanta estreiteza e miséria, uma lei 
por quatro hipócritas romanos, que querem enganar o mundo e não deixam 
de terem por debaixo das capas mancebas. E que mais amigos são do 
pecado nefando do que eu sou de mulheres”. 
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O padre referia-se a Salomão e a Davi terem tido muitas mancebas, e 
ele se incriminava apenas por manter relacionamento com mulher casada, o 
que desagradava Bento Teixeira. Os quatro hipócritas a que ele se refere 
eram os cardeais romanos e os papas, “que eles elegem como querem, e 
como não devem e dão ocasião aos clérigos de viverem mal, não permitindo 
que se casem, que estes sacerdotes não tocam em coisas tão santas e 
sagradas quanto faziam os sacerdotes da lei antiga”. 

Tornaram-se amigos, trataram sobre as coisas da lei ousada e 
abertamente. “O padre zombava dos sacrifícios impostos pela Igreja e com 
Rodrigo da Costa e Estevão Vaz fez um homem de palha, que colocaram no 
altar da Igreja matriz, e lhe meteram uma hóstia de papel nas mãos, e os 
dois primeiros tocaram as campainhas que chamavam todos os vilãos ruins 
da povoação, num Domingo de madrugada e, de joelhos começaram a 
adorar o homem de palha, cuidando que fosse sacerdote que levantava a 
hóstia, até perceberem o erro, ao que os três não se cabiam em risos”. 

Bento Teixeira ainda manteve contato e recebeu ajuda financeira para 
os estudos de Baltazar Pereira, mercador. Em certa ocasião, pagando por 
uma roupeta a ele, o agradecia por lhe haver ensinado tanto sobre a lei, e 
que o ajudava porque Deus determinara que os ricos fizessem bem aos 
irmãos pobres. 

Mais ousada foi a amizade com João Batista, um dos conversos de 
Castela, mercador rico e de família influente. Além das esnogas que fizeram 
juntos, planejaram a fuga de Bento Teixeira logo após o assassinato de 
Felipa Raposo. Bento Teixeira partiria em seu navio, disfarçado como seu 
sobrinho, para Tucumã. A fuga foi frustrada, e a Inquisição prendeu Bento 
Teixeira. Mesmo assim, João Batista se prontificou a vender os escravos do 
amigo, ajudar-lhe em dinheiro e a ampará-lo caso sobrevivesse ao cárcere. 

A prisão levou o poeta à morte. Calou uma das vozes mais 
interessantes do Brasil colonial. Seus escritos nos comprovam sua pertinácia 
e resistência a uma realidade que excluía, sob o pretexto religioso, a 
diferença, o pensamento discordante, a crítica, a tomada de atitude, enfim. 
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