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Prefácio
Atualmente, para nós brasileiros que vivemos com toda a liberdade

religiosa, é difícil imaginar o mundo 500 anos atrás, quando o Brasil foi

descoberto. Este folheto é uma tentativa de resumir a situação dos judeus na 

história brasileira, compilando textos de vários autores. Não é a nossa intenção

condenar nenhuma igreja, mas trazer à luz um grave erro, cometido em nome

de Jesus, para que possa ser alterado e perdoado. Quando falamos nestas

páginas de "igreja" ou de "cristianismo", falamos da religião cristã

institucionalizada. Entendemos também que os judeus não foram os únicos a

sofrer injustiças na história, mas estamos focalizando neste panfleto o povo

judeu, para entender melhor a raiz de anti-semitismo. Precisamos de um

coração quebrantado para aprender do passado, para não cometermos os

mesmos erros no futuro.

Espanha e Portugal

Em 1492, no horrendo início da Inquisição Espanhola, todos os judeus

declarados foram expulsos oficialmente da Espanha, por ordem do rei. Mais

de 150.000 refugiados judeus receberam vistos de Portugal por 8 meses. O rei

D.Manuel de Portugal, o Venturoso, casou-se com a Princesa Isabel da

Espanha, e alcançou assim uma aliança entre as duas nações. Uma condição

para o casamento foi  que Portugal também "limpasse" o país dos judeus que

ali viviam. Talvez não era um motivo puramente religioso, mas também

político e econômico.

Desde a Idade Média, a Igreja considerava o empréstimo de dinheiro

algo "sujo", e por isso este serviço foi deixado para os judeus.Também os

judeus foram proibidos de execer outras profissões. Sendo um povo capacitado

para negócios, logo se tornaram bem sucedidos, o que causou  inveja e

desconfiança entre os cristãos. Impulsionado pelo desejo de colher os

benefícios econômicos de seus negócios, o rei D.Manuel decidiu tentar

"converter" os judeus à força, daí o nome "cristão-novo" ou "novo converso". 

Em 1497, todas as crianças menores judias, eram coagidas a converterem-se

a religião instituída da época. Logo após, D.Manuel trouxe para Lisboa todos

os judeus conhecidos, supostamente para expulsá-los do país. Mas, ao invés

disto, reuniu-os em praça pública, onde foram hostilizados e ameaçados pelas

autoridades eclesiásticas, que os aspergiram, em massa, e os declararam

cristãos. Alguns judeus comportavam-se exteriormente como cristãos, mas

continuavam a praticar o judaísmo em segredo. Muitos buscaram refúgio no

Novo Mundo. 1

        O "Santo Ofício da Inquisição" e  "Autos de Fé"         

A Inquisição, estabelecido em Portugal em 1536, estendeu sua

perseguição aos cristãos-novos, inclusive os que haviam se fixado no Brasil.

Por quase 300 anos os judeus foram impedidos de manifestar sua religião

abertamente. Levados para Portugal, os presos eram julgados de forma

arbitrária e penitenciados em cerimônias públicas, os chamados "autos-de-fé",

que eram realizados pela Inquisição periodicamente e contavam com a presença

da família real e da nobreza, do clero e do povo, sendo verdadeiros espetáculos

de massa.

O estandarte da Inquisição com uma enorme cruz, guiava os réus pelas

ruas da cidade até a praça. Eles  eram obrigados a usar um traje especial, de cor

amarela, com diferentes pinturas, figuras grotescas de demônios e pinturas

imaginárias dos condenados em meio às chamas do inferno. Grandes chapéus

pontiagudos cobriam suas cabeças. A autoridade eclesiástica fazia um sermão,

em seguida as vítimas iam para a frente em grupos de seis para ouvir, de

joelhos, a sentença.  Após a notificação das sentenças, era ainda concedido ao

Um Judeo sendo julgado na Inquisição



condenado uma possibilidade de renunciar o judaísmo e abraçar o cristianismo.

A sentença de morte seria comutada em cárcere perpétuo. Foi constatado que,

dentre as vinte e cinco mil pessoas que passaram pelos autos-de-fé portuguêses

em mais de duzentos anos, cerca de mil foram condenados à pena capital e uns

poucos foram queimados  vivos por sua fé.   Nem todos eram judeus, pois2

todos os que não seguiam os ensinamentos da Igreja eram considerados

hereges.

.

No Brasil
Em 1500, Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil e reinvindicou-o para

Portugal. Milhares de judeus buscavam aqui uma vida nova, desejosos de

praticar a sua fé, tendo um oceano a distanciá-los da temida Inquisição.  Estes

"cristãos novos" (pejorativamente chamados "marranos" ou "porcos") 

interligaram-se pelo casamento com algumas famílias católicas de destaque e

estabeleceram grandes fazendas e firmas, todo o tempo mantendo em segredo

muitas de suas práticas judaicas.  Fernando de Noronha, judeu convertido, foi3

designado donatário da ilha que leva o seu nome e responsável pelo monopólio

de pau-brasil.

A Inquisição seguiu os judeus através do Atlântico, e em grande número

foram levados de volta a Portugal, onde muitos foram torturados cruelmente,

confiscados os seus bens e encarcerados. Avalia-se que cerca de mil brasileiros

foram aprisionados e levados para Portugal para serem julgados, e

aproximadamente 20 foram queimados vivos, no dizer da historiadora Anita

Novinsky.  Embora o Brasil não tenha tido um Tribunal  em solo brasileiro

como no Peru e México,  um oficial do Santo Ofício foi designado para 

Salvador, Bahia, então capital do Brasil, em 1591.

Os Holandeses em Pernambuco
Com a conquista do nordeste brasileiro pelos holandeses em 1630,

iniciou-se um período de liberdade religiosa, que durou 24 anos. Os judeus

receberam permissão para praticar os seus costumes e festas, mesmo que com

certas restrições. O conde Maurício de Nassau, que governou de 1637-1644,

era respeitado por todos, e  Recife tornou-se a mais próspera cidade do Novo

Mundo naquela época. Estima-se que o total de judeus no Brasil Holandês

chegou a ser de 5.000,  concentrados principalmente na "Jodenstraat" ou "Rua4

dos Judeus" (hoje Rua Bom Jesus).  A primeira sinagoga de toda América, "Zur

Israel" (rocha de Israel)  foi construída em 1637, e uma segunda sinagoga,

Magen Abraham, em 1641. Durante doze anos o grande rabino Isaac Aboab da

Fonseca dirigiu a comunidade judaica  no novo mundo.  Mas os cristãos,5

descontentes com a prosperidade dos judeus, levantaram em 1641 uma queixa

ao governo, sugerindo que os hebreus usassem "chapéus vermelhos ou

emblemas amarelos no peito, segundo o uso em outros países, de modo que a

qualquer pessoa pudesse identificá-los".  6

A Derrota da Holanda
O sonho de liberdade para os judeus durou pouco. Portugal reconquistou

o Brasil em 1654 na Batalha de Guararapes, e tanto os judeus quanto os

"cristãos novos" foram presos e despachados para Lisboa. Outros escaparam

para Holanda, Curaçao, e outras ilhas e vinte e três acabaram indo até "Nova

Amsterdam", na América do Norte,  onde formaram a primeira comunidade

judaica, que mais tarde se transformaria na cidade de Nova York.

Na época, o governador da Bahia, Antônio Telles da Silva, escreveu uma

carta ameaçadora ao governo recifense, acusando os judeus de provocar

conflitos entre holandeses e portugueses, através de falsas acusações,

considerando os judeus "os mais pérfidos e irredutíveis inimigos da

cristandade”.   Com a derrota holandesa em Pernambuco, os judeus sabiam7

muito bem o que os esperava. Os portugueses exigiram a rendição,

acrescentando que os judeus, "se quiserem ser cristãos, terão quartel; senão,

serão mortos”.8

Sob a Inquisição no Brasil
É fácil imaginar o medo e o pânico causados quando chegou a notícia

que o Visitador do "Santo Ofício" chegaria ao Brasil a partir do ano 1591. A

"Carta Monitória" menciona as seguintes práticas incluídas nos "crimes" a

serem confessados ou denunciados:

C observância do Sábado (que começa ao por do sol na sexta-feira) 

incluindo troca de roupa, acender velas novas, preparar comida judaica

ou qualquer rito referente à honra do sábado.

• a circuncisão dos meninos (ato ou operação que consiste em cortar e retirar

 um excesso de prepúcio; tradição judaica e islâmica).  Gênesis 7.10-14

• celebração dos dias de jejum e festas judaicas.

• matança de animais de acordo com a tradição judaica

• bstenção de certos animais e peixes

• recitação de preces judaicas e uso de livros de orações judaicos



Centenas de pessoas foram ao Visitador com denúncias contra estranhos e

amigos, parentes ou inimigos. Aqui são citados apenas alguns exemplos:

 Beatriz Antunes, cristã-nova de 43 anos,  confessou que sua mãe tinha

lhe ensinado alguns ritos judaicos sem lhe dizer a razão de sua prática. O

Visitador  informou que ela e a mãe eram judias, e que ele não podia acreditar

que uma "cristã-nova madura" estava agindo nesta ignorância. Mandaram-na

a Lisboa, para julgamento. 

Branca Dias foi denunciada, entre outras coisas: porque limpava a casa

todas as sextas-feiras. Ninguém trabalhava aos sábados e as lâmpadas eram

limpadas todas as sextas-feiras.  Ela compareceu no auto-de-fé em Portugal em

janeiro de 1599, e foi sentenciada à prisão perpétua.9

Depois em 1645, aconteceu um outro triste caso entre tantos outros

relatos: um navio carregando mercadorias de holandeses e três negociantes

judeus, ancorado em Pau Amarelo, ao norte de Olinda, já em posse dos

portugueses. Um deles era israelita de nascença. Os outros dois eram de Lisboa,

foram batizados na infância pela igreja e fugiram para Holanda, onde foram

circuncidados, reconvertendo-se ao judaísmo. O judeu de nascença aceitou o

batismo, fugindo logo depois, onde retomou o judaísmo. Os outros dois, Moses

Mendes e Isaac Rusten, cristãos-novos, foram considerados apóstatas2*. O

ouvidor-geral sentenciou-os à morte por enforcamento. Na véspera da

execução, o frei Calado e outros censuraram-os por serem apóstatas e

blásfemos, exortando-os a buscar salvação agora. Ambos explicaram por que

os judeus estavam à espera de outro Messias. Calado insistiu por mais de uma

hora e meia. Conta-se que os judeus ficaram tão confusos e perplexos que

declararam desejar morrer como cristãos. Foram então instruidos e batizados.

Todos os presentes acompanharam os recém-batizados que foram executados

e enterrados no cemitério cristão.

O missionário judeu mais conhecido daquela época foi o jovem Isaac de

Castro que veio da França para o Brasil em 1641 com a idade de 16 anos. O

historiador Wiznitzer pensa que Isaac veio ao Brasil com a missão específica

de ajudar os judeus pelo seu grande conhecimento da lei mosaica. Caindo nas

mãos do Bispo Pedro da Silva Sampaio, o jovem Isaac foi acusado de ser judeu

porque fora visto na sinagoga de Recife. Isaac foi encaminhada Lisboa em

1646. O seu processo foi demorado e terrível.  Apesar de fortes tentativas de

convencê-lo a negar a fé judaica, ele foi queimado em dezembro de 1647 como

herege impenitente aos 22 anos de idade gritando: "Ely, Adonai, Sabahot!" que

significa " Deus, o Senhor dos Exércitos".  A notícia de sua morte na fogueira10

abalou a comunidade judaica recifense.   11

Em 1773, por iniciativa do Marquês de Pombal, foram revogadas todas

as leis discriminatórias contra os judeus. Os "cristãos-novos" tornaram-se

gradualmente parte integrante da população brasileira. Em 1820 terminou

oficialmente a Inquisição no Brasil. De 1822 em diante, quando o Brasil se

tornou nação independente, judeus professos puderam emigrar livremente para

esta terra.

Durante o Império
Durante o Império, o governo brasileiro recebeu os judeus com respeito,

mas somente no final do império a  liberdade religiosa foi concedida. Mesmo

assim, alguns exemplos de anti-semitismo permaneceram. Em 1852 foi relatado

que o uso de imagens de Judas na Sexta-feira Santa era uma "ocasião para

insultar judeus pobres".  12

No Século xx
Pouco antes da Segunda Guerra Mundial, os judeus foram impedidos de

emigrar para o Brasil, devido a restrição da concessão de vistos de entrada pelo

governo de Getúlio Vargas que emitiu uma Circular Secreta 1.127 que proibia

a concessão de vistos para pessoas de "origem judaica".   Famílias judaicas já13

estabelecidas no Brasil conseguiram trazer seus parentes e amigos ameaçados

pelos nazistas, a despeito das dificuldades da época. 

Se não tivesse sido pela passividade de quase toda a comunidade

mundial, Hitler não poderia ter levado avante o extermínio em massa dos

judeus. Na conferência de Evian-les-Bains na França, especificamente

convocada pelo Presidente americano, F. Roosevelt, em julho de 1938, para

discutir o destino dos judeus europeus, apenas tres, de trinta nações, aceitaram

voluntariamente receber uns poucos milhares de judeus. Um funcionário do

alto escalão do Itamaraty comentou que "todas as repúblicas sul-americanas

deixaram claro que repudiavam a imigração judaica e jamais iriam receber esses

elementos subversivos que trazem a desordem social".  Os informantes14

nazistas relataram prontamente a Hitler:"Faça o que quiser com os judeus; o

mundo inteiro não os quer". No Brasil, o navio "Cabo de Hornos" que atracou

no Rio de Janeiro com seus 95 refugiados judeus, no fim do ano de 1941,

vindos principalmente da Polônia e Tchecoslováquia, foi forçado a seguir

viagem. Durante a longa espera na Europa antes da partida, os seus vistos



haviam vencido. As autoridades brasileiras recusaram a entrada do grupo. Se

não tivesse sido pela colônia holandesa de Curaçao, eles teriam que  retornar

à Europa e aos campos de extermínio de Hitler.  15

Após o fim da Segunda Guerra Mundial o Brasil foi o refúgio de muitos

judeus sobreviventes do Holocausto. Graças ao então ministro das relações

exteriores e representante do Brasil na ONU Oswaldo Aranha, o Brasil teve um

papel decisivo em 1948 na criação do Estado de Israel.  Mas o Brasil foi

refúgio também, para criminosos nazistas que aqui acharam abrigo. Esta

influência sente-se até hoje com a presença  da editora Revisão em Porto

Alegre com sua literatura anti-semita, e o ressurgimento de grupos de jovens

neo-nazistas e os "skinheads". 

Epílogo

"Consolai, consolai o Meu povo, diz o vosso Deus."  Isaías 40.1

Jesus disse: "Nisto conhecerão todos que sois Meus discípulos, 
se tiverdes amor uns aos outros.." João 14.34

No seu livro, "Israel, o Meu Povo Escolhido", Madre Basilea escreve:

"O nosso próximo, de acordo com Jesus, é aquele que caiu nas

mãos dos ladrões. Essa descrição adapta-se perfeitamente àquela

de Israel no curso da história. Como na parábola do Bom

Samaritano, passamos pelo outro lado, pecando assim contra o

primeiro e o maior mandamento de Deus: o mandamento do

amor. Sem dúvida, enxergamos muito bem os pecados dos outros,

mas somos cegos à nossa própria culpa... Em todas as cruéis

perseguições cometidas contra o povo escolhido, de quem Jesus

é proveniente, e ao qual pertence o Seu amor especial, temos

desprezado a Jesus. Aquilo que fazemos ao povo de Deus,

fazemos ao próprio Deus, conforme diz a Sua Palavra: "Em toda

a angústia deles, foi Ele angustiado" (Isaías 63.9) 16

Pela nossa atitude e falta de misericórdia, temos envergonhado o Nome

de Jesus, tornado-o ofensivo ao Seu próprio povo. Um pequeno exemplo:

lemos numa revista o testemunho de uma sobrevivente do Holocausto que, por

causa de tudo que ela sofreu em Auschwitz, ela não podia acreditar mais em

Deus. Isto nos tocou profundamente. Deixamos todo o trabalho e fomos para

São Paulo para falar pessoalmente com esta judia polonesa que passou por

tanto sofrimento. Foi a primeira vez na sua vida que uma pessoa cristã veio

pedir perdão e compartilhar com ela a dor do passado. Com este simples gesto

de amor, colocamos uma gota de ungüento na profunda ferida desta querida

pessoa do Povo de Deus.

E assim, a nossa oração hoje, é que os cristãos ao redor do mundo sejam

inspirados a celebrarem o milênio com um culto de arrependimento, num

espírito de unidade, reconhecendo nossa herança cristã comum.
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