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1625 

 

Annua do Colégio do Rio de Janeiro do ano de 1624-1625 mandada a Roma pelo padre Antonio 

Vieira 

 

Colégio do Rio de Janeiro (...) Fortificarão-se todos os lugares deste Estado, esperando pelo 

inimigo, o qual estava já Senhor do principal, segundo as novas certas que corrião; 

particularmente na cidade do Rio de Janeiro se pôz todo o cuidado para não perder agora o 

bom nome, e reputação que antigamente, e que há poucos anos em outras accazioens de 

Guerra, alcançarão. A este fim determinou o Senhor governador Martin de Sá fortificar em 

primeiro lugar o recebimento da práya, e para isso pedio aos nossos padres ajuda de índios. 

Forão chamados com toda brevidade, e com a mesma chegarão, e se distribuirão pelos 

moradores, para que cada hum com eles trabalhasse na parte que lhes coube (...)Nas Aldêas, 

que pertencem a este colégio, além do trabalho grande em ajuntar, e mandar índios para a 

fortificação da cidade tiveram os nossos outros muito mayor: e foi que sendo mandados os 

índios homens de forças para a Guerra, e por isso faltando nelas; ficarão os velhos, mulheres, e 

crianças sem o necessário para passar a vida; que aqueles cada dia lhes buscavão; e davão:  

Mas a caridade dos padres, ainda com padecerem muito, a todos remediou com a sua 

pobreza, tirando muitas vezes da boca, para lhe dar o de que precisamente tinhão necessidade 

para a sua  sustentação. Particularmente na Aldea de São Barnabé se sérvio Deos de permitir 

muitos doentes, e a todos se acudio com grande cuidado e por vezes, não podendo eles de 

fraqueza levar o comer á boca, os ajudavão os nossos, servindo-os em tudo, em lugar dos  

parentes, que então por asco nada quizerão fazer; e muito menos o officio deenfermeiros. 

Hum destes considerando depois de são o estado em que estiverá às portas da morte, e já 

ungindo, agradeceo muitos aos padres o cuidado que puzerão em curar, estimando-o como 

couza nova, e que só a ele se fizeram mas mais novo não foi nele o agradecimento, o qual, 

porque não fosse só de palavra, pedio ao Superior da caza licença para  ele só barrer a igreja 

certos dias obra que fazia muito a ponto, e com muita delligencia, consolando os nossos, e 

edificando os seus.Occupados em tão boas obras quatro dos nossos na Aldêa de São Barnabé,  

se sérvio Deos de os livrar de hum evidente perigo, que foi que, descendo do Sertão grande 

multidão dos Goitacazes, gente feroz, e barbara, que sustentando-se de carne humana, sem 

perdoar ao seu próprio sangue, ainda os filhos sacrificão ao apetite da gulla: vierão ter a nossa 

Aldêa, que estava despovoada por causa dos rebates, e sem rezistencia alguma, nem defesa 
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(...)Missão de Patos Para a parte do Sul, entre o Rio de Janeiro, e São Vicente, corre hum 

famozo Rio  chamado vulgarmente=Laguna dos Patos= he cercado e huma, e outra Ribeira, 

com terras tão férteis de trigo, que ainda as arcas delas não têm inveja as melhores da Europa; 

e por suas prayas, e certõens, se tem espalhado, e dividido em Aldeotas de duzentos atté 

trezentos índios. Para acudir ao muito gentio, e ao desamparo destas pobres Almas, partirão 

do Collegio do Rio dous padres, os quaes em certos  sítios distantes das principaes povoaçõens 

trinta ou quarenta legoas, fizeram huma pequena caza, onde pudessem dizer Missa e dali mais 

comodamente tratar com esta gente, a fim de os reduzir, e ajuntar a todos em hum lugar, 

onde, recebendo o sagrado Baptismo, vivessem christamente, porque he impossível fazerem-

no estando tão divididos.No ano depois de 1624 se partirão desta sua estancia para a Aluguna 

com determinação de os abalarem e trazarem consigo pela aquella igreja, e chegados à 

primeira daquelas Aldêas, ainda que ao principio se mostrarão os indios mais duros, e menos 

tractaveis: comtudo em hum dia solemne, lhe fez hum dos padres huma practica sobre a 

importância do Santo Baptismo. E do que possa ele se requer; e mostrando-lhe também de 

hua parte as penas do Inferno, da outra os bens da Glória; e como depois de sua partida, 

ficavão arriscados a, morrendo, perder este, a ser condemnados àquelles; pois não terião 

adem ocasião de ser baptizados, ainda que muito o quisessem. (...) 

 


