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Localização do Autor 

Fernando Torres Londoño possui graduação em Filosofia e Letras pela Pontifícia 

Universidad Católica Javeriana e doutorado em História Social pela Universidade de 

São Paulo. Atualmente é titular no Departamento de História da Pontifícia 

Universidade Católica de São Paulo participando também no Programa de Pós-

graduação em Ciências da Religião da mesma universidade. 

Localização do artigo 

Este artigo é parte da pesquisa de Fernando Londoño com bolsistas do CNPQ, a 

pesquisa de Londoño tem como tema os “Índios e os Missionários nos séculos XVI”. 

Tal artigo foi recebido pelo portal de periódicos Scielo em janeiro de 2002 e aprovado 

em maio de 2002. 

Argumento Fundamental 

O autor busca através de textos recuperados dos Exercícios Espirituais, nas 

Constituições e nas cartas do Inácio de Loyola, as bases da definição de um método 

missionário para a redução do infiel à Fé católica. Examina a produção e troca de 

correspondência entre os missionários jesuítas do século XVI e seus superiores, 

resgatando o texto inaciano construído gradualmente nessa circulação de cartas entre 

Europa, Ásia e América. E como pode ser observada nessas correspondências entre 

os jesuítas a “função das cartas”: consolar e edificar, dar conhecimento das obras de 

Deus; propondo um trabalho dos historiadores nas leituras das cartas jesuíticas a fim 

de se conhecer mais sobre os religiosos e o projeto jesuítico missionário. 

Resumo de Conteúdo 

 Introdução 

 Sub-capítulo 1. As cartas e a visibilidade da “universal Companhia” 

 Sub-capítulo 2. Escrita e ação em Inácio de Loyola 

 Sub-capítulo 3. Letras, informação e governo 

 Sub-capítulo 4. Francisco Xavier e o modelo da edificação nas missões 

 Sub-capítulo 5. Inácio de Loyola e a redução do infiel 

 Sub-capítulo 6. As instruções e o método missionário 

 Conclusão 

Conceitos Utilizados 

“Bem universal” 

Correspondência jesuítica 
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Projeto missionário 

Redução espiritual 

Escrita das missões 

Principais Interlocutores 

Serafim Leite (1880 — 1969): Padre jesuíta e historiador português que escreveu 

trabalhos referenciais sobre a Companhia de Jesus no Brasil. Fernando Londoño 

destaca o papel de Leite na recuperação das cartas dos jesuítas. 

Paulo Assunção: Pós-Doutorando em História Ibérica na École des Haute Etudes en 

Sciences Sociales EHESS-Paris (França), professor da Universidade São Judas 

Tadeu. 

Inácio de Loyola (1491 – 1566): Um dos jesuítas fundadores da Companhia de Jesus, 

tendo mestrado em letras, e estudos em artes e teologia em Paris. 

Francisco Xavier (1506 – 1552): Padre jesuíta foi pioneiro no trabalho missionário na 

Índia, em diversos países da Ásia até chegar ao Japão. 

Fontes 

As fontes do autor são os textos recuperados das Constituições elaboradas por Inácio 

de Loyola, e os textos dos Exercícios espirituais. Utiliza também cartas de Francisco 

Xavier enviadas a Inácio de Loyola, referente às experiências de Xavier nas 

missõesem Goa. 

 


