
ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

 

O DIABO E O BARROCO NA OBRA DE MANUEL BERNARDES (1644 – 1710) 

 

Philippe Delfino Sartin 

Universidade Federal de Goiás 

philippesartin@hotmail.com 

 

“Proba me Domine, et tentame, ure rins meos, et cor meum” - Salmos 25, 2 

 

Este pequeno artigo, pretenso e mui humilde contributo à história do catolicismo 

reformado no mundo luso (porque mui ambicioso e breve), se aventura a interrogar um de 

seus representantes, o padre Manuel Bernardes, oratoriano lisboeta, autor de tratados ascéticos 

e morais na virada do século XVII; e a fazê-lo num preciso ponto, como é lícito ao 

historiador, a saber: como, por que e com que significação este homem, (e por tabela, outros, 

ontem e hoje) afirmou a realidade da existência do diabo. Que importância tinha isso? Que 

importância teria hoje? Tais interrogações necessitam de melhor precisão, um método deve 

ser definido, fontes analisadas, respostas e justificativas levantadas, ao termo. 

 

A História religiosa e o problema da crença 

Lançar-se ao passado com suspeição é admitir-lhe como pressuposta a presença; 

aventurar-se um historiador a deslindar as crenças de outros tempos é um ato de confissão 

triplamente qualificado: primeiro esta presença responde a um incômodo, que para ser 

justificado deve arrimar-se para além de si (e aqui se encontra a atitude reflexiva do 

historiador quanto à pertinência de seu empreendimento
i
); segundo, que o discurso histórico, 

como diria Michel de Certeau, ao falar em nome do religioso, possui a peculiaridade de não 

lhe ser contíguo, e mesmo assim, afirmar uma espécie de saber a seu respeito
ii
; terceiro, que 

esta atitude acaba por desautorizar as proposições da religião, uma vez que a define “como 

uma representação, (...) como um produto cultural despido de todo privilégio de verdade com 

relação aos outros produtos”
iii

. 

Este ataque à autoridade da religião, implícito na escrita da História, se deve à 

distância que a disciplina acadêmica adquiriu com relação à teologia e nada mais; não se pode 

considerar obra de sensatez ou mérito negar as verdades da religião através da historiografia. 

Nosso método não permite afirmar que Deus exista ou não.  
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Todavia, nos permite perguntar por que é as pessoas acreditam, ou como acreditam, ou 

negam. Dando mais uma volta, não permite dizer se acreditam ou não, se com isto se quer 

dizer que se deva sempre suspeitar das confissões de outrem, dado que, para além da 

enunciação, os conteúdos de consciência nos são inacessíveis
iv

. 

Um outro obstáculo a respeito de uma crença é a fixidez com que é por vezes 

encarada. No caso da historiografia da bruxaria e da inquisição, uma pergunta recorrente foi 

se os padres da Igreja acreditavam realmente naquilo que admitiam ao perseguir e torturar os 

acusados. Esta pergunta gerou muitas respostas e não cabe discuti-las aqui
v
. Um resultado, 

entretanto, talvez o mais recente, me interessa de perto e foi proposto por Stuart Clark: “A 

demonologia sempre foi um debate, nunca um sistema fechado de pensamento dogmático e 

acrítico, e „crédulo‟ raramente parece ser uma palavra adequada aos seus autores”
vi

. Estas 

conclusões apontam para a necessidade de pensar uma crença de maneira processual, 

interrogá-la nos termos de sua instabilidade e fluidez
vii

, como propõe Victor Turner a respeito 

das práticas sociais. Eis a palavra: prática. Uma crença deve ser pensada como um ato, ou 

uma série de atos, enfim, como algo que leva um tempo e que, portanto, está sujeito à 

mudança. Como sugere Jean Claude Schmitt, 

Mas o que devemos entender por isso e como o historiador pode alcançar as 

crenças dos séculos passados? Uma das aquisições recentes da „antropologia 

do crer‟ é por em causa os usos inconsiderados da noção de „crença‟. É 

preciso evitar reificar a crença, fazer dela uma coisa dada de uma vez por 

todas e que bastaria os indivíduos e as sociedades exprimirem e 

transmitirem. Convém substituir essa noção pela noção, ativa, do „crer‟. 

Nesse sentido a crença é uma atividade jamais acabada, precária, sempre 

recolocada em causa, inseparável das recorrências da dúvida. Nada menos 

fixo e menos certo do que essa atividade do crer: o etnólogo que interroga 

seus informadores várias vezes seguidas e em ocasiões diferentes toma 

consciência disso. Confrontado com um documento único e fixado para 

sempre, o historiador está numa situação diferente. Ao menos, também ele 

pode levar em maior conta as condições de enunciação do crer, a forma e os 

gêneros dos relatos que analisa, pois os conteúdos da crença dependem 

amplamente deles.
viii 

 

Uma objeção a se fazer é de que o que Schmitt alude em suas considerações são 

crenças de cunho popular, transmitidas oralmente e eventualmente fixadas pela cultura dos 

letrados, cuja peculiaridade desencoraja a aplicação de seu „método‟ para fontes doutrinais ou 

textos ascéticos de cunho teológico evidente e de vultosa erudição. No entanto, ao estudar a 

especificidade da repressão à feitiçaria em Portugal, e identificá-la com o pensamento das 

elites, José Pedro de Matos Paiva chega a conclusões parecidas: 
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As crenças não são uma realidade estável, antes se constituem através de um 

processo aberto que se vai construindo através de leituras e do contato com a 

experiência empírica quotidiana. Apesar do pensamento das elites, a 

propósito de todos estes elementos, parecer ser suficientemente estruturado e 

racionalmente interiorizado (...), acontecia que ao tomarem conhecimento de 

casos concretos, ao reflectirem sobre a doutrina que recebiam dos tratados 

que compulsavam, os juízes também criavam incertezas (...) Isto é, o seu 

pensamento também estava sujeito  a um processo de modelação e 

aprendizagem.
ix 

 

Compreender a credulidade de alguém é, num pleonasmo etimológico, aperceber-se 

das qualidades, predicados e implicações de suas afirmações; é supor que a realidade implícita 

para aquele que emite um enunciado, mesmo que dela tenha dúvidas, se deva sustentar com 

relação à admissão ou não de outras afirmações presentes no que se pode chamar de 

“circunstâncias da enunciação”
x
, uma vez que “não se podem estabelecer critérios gerais para 

distinguir o real do não real”
xi

; é considerar a própria enunciação (ou proposição) um 

momento de cristalização de um conteúdo, um sopro a mais de coerência em sua „realidade‟, 

ao invés de impor-lhe a subalterna e aprioristica condição de epifenômeno de um sistema de 

crenças que já exista antes de um sujeito passivo; é não considerar aquele que crê senão como 

um agente racional e, deste ponto de vista, “dizer que uma crença é racional é falar sobre a 

maneira com que ela se sustenta em relação com as outras crenças”
xii

. 

Ao analisar as afirmações de Manuel Bernardes a respeito do diabo, devo me reportar 

às circunstâncias desta sua enunciação, conforme aquilo que diz Dominique Julia: “O que 

interessa ao operador, ao analista, não é a condição de verdade das afirmações religiosas que 

estuda, mas a relação que mantém estas afirmações, estes enunciados com o tipo de sociedade 

ou cultura, que os explicam”
xiii

. E consciente de que tais circunstâncias nos são, tais como se 

deram, por definição inacessíveis
xiv

, buscar inserir seu pensamento em diversas tramas
xv

 que o 

tornem compreensível. 

 

A espiritualidade de Manuel Bernardes 

Nascido em 1644, reza a lenda, de um ilegítimo pai judeu, Manuel Bernardes, aos 

trinta anos, ingressa na Congregação do Oratório de Lisboa
xvi

, ordem fundada em terras 

portuguesas, no ano de 1668, por um antigo pregador da Corte, padre Bartolomeu de 

Quental
xvii

, o qual, com estatutos próprios aprovados pelo papa, buscava assemelhar-se à 

ordem original de São Filipe Néri, em Roma (1575)
xviii

, constituindo-se um mundo “espiritual 

centrado na prática e valorização da oração mental, na devoção à Virgem, escolhida para 
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Padroeira da Congregação e na exigência de apostolado que é, depois do aperfeiçoamento 

individual, a exigência maior posta aos membros da Congregação”
xix

. 

O quadro de uma vida interior, que aos nossos olhos surge, não seria mais que um 

pano de fundo, que pouco ajudaria a compreender o pensamento e as preocupações de 

Bernardes, não fosse os livros que escreveu, cujos temas principais encontram-se com esta 

espiritualidade: a prática dos Exercícios Espirituais
xx

, variada sorte de Orações, reprovações 

morais, questões de cunho teológico, sermões, dentre outros, sintetizados, entre diversas 

obras, pelos volumes de Luz e Calor (1696) e Nova Floresta (1706-1726). Suas principais 

preocupações segundo Maria Lucília Gonçalves Pires, são “o horror ao pecado, a angústia 

perante a idéia de morte como passagem para uma eternidade incerta, o terror do inferno, um 

rigorismo quase desesperado quanto ao problema do número dos eleitos”
xxi

. Ou seja, aspectos 

particulares da doutrina católica, a cuja interpretação se oferece com préstimo o conceito de 

espiritualidade, entendido, segundo André Vauchez, como a “relação entre certos aspectos do 

mistério cristão, particularmente valorizados em uma época dada (ritos, preces, devoções), 

privilegiados em comparação a outras práticas possíveis no interior da vida cristã”
xxii

.  

Os oratorianos se destacavam por toda a Europa pelo apoio que davam à 

evangelização e organização de romarias, e em Portugal “tiveram papel de destaque na 

missionação dos campos”
xxiii

, como confessores e pregadores, e anos depois, foram uma 

“instituição importantíssima na renovação da cultura portuguesa setecentista”
xxiv

. Mas a 

relação de Bernardes com sua atividade espiritual conheceu limites, uma vez que não lhe 

permitia sua frágil saúde o dedicar-se as atividades que demandassem maior esforço, razão 

pela qual começa a compor seus livros: “suprir pelos voos da penna, os passos, que por meos 

achaques, não posso dar nas Missões, que mandão os Estatutos desta minha Congregação”
xxv

. 

Além destes aspectos particulares, há que se pesar o reformismo tridentino, que 

buscava “religiosos mais espiritualizados e distantes do cotidiano dos homens comuns, um 

clero cujas crenças e costumes fosse diferente do mundo dos leigos”
xxvi

, levando os religiosos 

a uma reflexão sobre a importância da devoção pessoal, expressa “sobretudo na oração 

individual”
xxvii

, condição a qual contribuiu também as maiores e mais difundidas 

possibilidades de uma leitura individual e silenciosa, e o decorrente “fervor mais pessoal, uma 

devoção mais privada”
xxviii

, mas podia também levar a heresias,como é o famoso caso de 

Molinos, místico contra o qual Bernardes se bate duramente em Luz e Calor. 

Todos estes aspectos de sua biografia e de sua espiritualidade são meios para 

compreender a posição da figura do diabo em sua obra. 
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O diabo tangível 

Aquele que se encontrasse na Igreja Maior da Cidade de São Luís no Maranhão, no 

ano de 1654, ouviria, após alguns minutos, esta seguinte pérola de Antônio Vieira: 

Dizem que quando o diabo caiu do céu, que no ar se fez em pedaços, e que 

estes pedaços se espalharam em diversas províncias da Europa, onde ficaram 

os vícios que nelas reinam. Dizem que a cabeça do diabo caiu em Espanha, e 

que por isso somos furiosos, altivos, e com arrogância graves. Dizem que o 

peito caiu em Itália, e que daqui lhes veio serem fabricadores de máquinas, 

não se darem a entender, e trazerem o coração sempre coberto. Dizem que o 

ventre caiu em Alemanha, e que esta é a causa de serem inclinados à gula, e 

gastarem mais que os outros com a mesa e com a taça. Dizem que os pés 

caíram em França, e que daqui nasce serem pouco sossegados, apressados no 

andar, e amigos de bailes. Dizem que os braços com as mãos e unhas 

crescidas, um caiu na Holanda, outro em Argel, e que daí lhes veio - ou nos 

veio - o serem corsários. Esta é a substância do apólogo, nem mal formado, 

nem mal repartido, porque, ainda que a aplicação dos vícios totalmente não 

seja verdadeira, tem contudo a semelhança de verdade, que basta para dar sal 

à sátira. E, suposto que à Espanha lhe coube a cabeça, cuido eu que a parte 

dela que nos toca ao nosso Portugal é a língua, ao menos assim o entendem 

as nações estrangeiras que de mais perto nos tratam.
xxix 

 

Setenta e quatro anos depois, dezoito após a morte de Bernardes, imprimia-se em 

Lisboa o quinto tomo de Nova Floresta, onde nosso oratoriano responde com um diabo que 

também se despedaça: 

O seguinte caso he bem singular, e ridículo, e delle se mostra, como os que 

fazem momos e tregeitos, e peças, e ligeirezas de mãos, nada nisso 

desagradão ao demónio. Vindo este santo religioso com outras pessoas de 

tomar Ordens Sacras desde Tortosa para Valença, se lhe juntou no caminho 

hum moço grande fallador, e muy inquieto, e audaz, o qual chegando a 

pousada, porfiou, que havia de ficar no mesmo aposento, e cama com Fr. 

Domingos. Na mesa não assistiu a benção, nem às graças, entrando, e 

sahindo, e inquietando a todos. Fr. Domingos se poz a rezar, e depois se 

deitou vestido; e entrou logo o moço fallando mil disparates, e 

descomposturas; queria o Servo de Deos tomar a necessária refeição do 

sono, mas elle o não deixava com estrondos, e inquietações. Depois 

começou-se a despir, e despio até a camiza, e a tempo que fr. Domingos o 

queria reprehender pela imodéstia, viu que despia também a pelle. Aqui 

acabou de entender, que era o demónio, e como era costumado a ver 

semelhantes tramoyas, quiz advertir em que parava esta. Lançou o demónio 

a pelle de remessão sobre huma mesa, e logo esgravatando com hum dedo, 

tirou hum olho, e depois outro, e com tento, como que receava quebrarem, os 

acomodou em lugar a parte. Depois desencaixou os dentes, pondo-os em 

outra parte por sua ordem. Depois foy tirando os músculos, e nervos, e 

cartilagens, e veyas, e finalmente a carne, raspando-a dos ossos com 

vagarosa curiosidade, e ficou como pintão a morte, e logo de hum fato se foi 

meter com Fr. Domingos na cama, manchando-lhe os vestidos com sangue, 

que estava escorrendo. Sentia o servo de Deos na vizinhança de uma tal 
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companhia, huma frieza mais que de neve, mas não se turbou; a força de 

calor da oração foy desfazendo aquella ossada, ate que desappareceo.
xxx 

 

Em ambos os casos, temos uma tópica que aos poucos se impôs na Idade Moderna, 

segundo análise de Laura de Mello e Souza: o despedaçamento do corpo
xxxi

. Mas com uma 

diferença flagrante: no caso de Vieira, trata-se de um diabo muito alegórico, pouco teológico 

e mais pedagógico, muito mais barroco
xxxii

. Facilita a compreensão, é simbólico. Em 

Bernardes, de maneira alguma; é um ser físico, tangível, sensível, que está neste mundo 

realmente e cuja presença frei Domingos sentiu sobre si, em seu quarto, em sua cama.  

Este tipo de descrição é peculiar na obra de Bernardes e não se refere apenas ao diabo, 

mas a diversos objetos, até mesmo à Virgem Maria, descrita com uma crueza que, entretanto, 

não perturba seu grande devoto (veja-se as dedicatórias dos livros, e sua exacerbada 

hiperdulia
xxxiii

), quando trata da visão de uma religiosa: “Mostrou logo a serva de Deos o 

coração: e a Senhora com suas mãos lhe espremeu do seu leyte em cima daquella ferida”
xxxiv

.  

Mas os assuntos celestes são geralmente tomados por abstrações (cuja maior, sem 

dúvida, é Deus como “luz escuríssima”
xxxv

), esta característica tangível reservada para as 

descrições infernais: 

Já as representações do inferno e dos seus tormentos recorrem a elementos 

concretos, impressivos no seu caráter sensorial. O primeiro desses elementos 

é o fogo – um fogo real e não metafórico, acentua Bernardes. E este fogo é 

referido de forma hiperbólica nos seus efeitos torturantes, paradoxalmente 

destituído da sua luminosidade, fogo tenebroso que arde, mas não brilha. 

Este e todos os outros tormentos que no inferno sofrem os condenados têm 

uma representação material, que afeta todos os sentidos. Até mesmo o 

sofrimento de caráter psíquico, como o remorso, é representado mediante 

imagens concretas (...) Estas descrições tornam-se ainda mais minuciosas e 

sensoriais quando Bernardes recorre a relatos de visões e revelações colhidos 

em hagiografias ou coletâneas de exemplos, o que acontece com muita 

freqüência
xxxvi

. 

 

Este aspecto físico das descrições, entre as quais a do diabo, é tributário de algumas 

posições teológicas importantes, como venho enfatizando e que, agora, vou tratar 

separadamente. A pergunta central deste artigo passa a ser: por que fazia sentido afirmar que 

o diabo era um ser tangível, presente neste mundo? 

 

As vidas dos santos 

Entre as tradições literárias nas quais se baseia Bernardes está a das vidas dos santos, 

de onde tira grande número de exempla, e onde o diabo combate os heróis da Igreja; e “não se 
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tratam de combates alegóricos, mas (...) de combates reais, físicos, que com freqüência 

deixam o santo gravemente ferido”
xxxvii

.  

O discurso a respeito dos santos contribui para demarcar as fronteiras da piedade 

pessoal por se alinharem as tarefas do ascetismo dos exercitantes com as virtudes dos santos, 

nos mesmo espaço de experiência, embora em graus distintos. Sobre o diabo tentando um 

exercitante da oração, Bernardes escreve 

Posto o homem em oração, o demónio não cessa de lhe revolver, e trabucar 

na memória quantas noticias impertinentes e inuteys pode. (...) Outras vezes 

lhe quebra e torna lânguidas as forças do corpo, causa formigueyros no 

cérebro, mete fraqueza no estômago, faz sobresaltos de coração, e 

decomposição de pulsos, como em relógio, cujo pendulo não anda 

compassado: outras se pendura por detraz nos vestidos, puxando por elles 

sutilmente, de sorte, que lhe subão a garganta, e o afoguem: ou se lhe assenta 

sobre os hombros, cauzando mais ou menos pezo, conforme Deos lho 

permite
xxxviii

. 

 

Aqui Bernardes parece descrever sintomas mais leves que talvez julgasse sentir, ou 

que seja experiência comum entre os membros de sua ordem; são pequenos incidentes 

(todavia tangíveis) para pequenos praticantes. 

E nada disso tem comparação com as moléstias que dão estes malignos 

espíritos aos grandes servos de Deos, e de virtude mais robusta; poys muytas 

vezes chegão aos açoutar, arrastrar e preciptar cruelissimamente: outras 

vezes jogão com elles a péla: outras lhes dão nas entranhas como tratos de 

volante, fazendo-as subir violentamente pelo peyto: e os rodeião, cingem em 

figuras de horrendos dragões, e serpentes: outras representão diante delles 

corporalmente abominações nefandas e torpíssimas, cuja vista he, para os 

amadores da pureza, mais horrível e penosa que o mesmo inferno
xxxix

. 

 

Tem-se os elementos das vidas dos santos, as possíveis pinturas (talvez alguma 

Tentação de Santo Antão) e o elemento definidor da demonologia presente em Bernardes: o 

diabo físico, presente no mundo, de maneira até regular, como infere da sua atividade de 

confessor: 

Eu communiquei hua alma dada a este santo exercício da Oração Mental, e 

particularmente devota da sagrada Payxão de Christo: a quem os demônios, 

entre outras muytas e pezadas vexações, fazião esta: que a tiravão da sua 

cama despojando-a até da camisa, e a penduravão das grades da janela para 

fora,nas mais rigorosas noutes de inverno: e outras vezes a submergião em 

hua cisterna de sua casa
xl
. 

 

Este mundo é suscetível à ação demoníaca e Bernardes insere sua obra no âmbito do 

possível “e não pretendo se de a alguas revelações, milagres, ou exemplos, que neste livro vão 

insertos mayor fé, ou credito daquelle que merecem outras quaesquer histórias humanas”
xli

. O 

que se nos afigura aqui é uma concepção de realidade. O que nos leva a outro tópico. 
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O tomismo 

A definição da concepção do real pode ser notada pela história que Bernardes usa 

como argumento para assegurar a realidade – ele diz em que mundo físico
xlii

 se deve crer para 

se crer no diabo: um mundo submetido aos prodígios da Divina providência, como se vê em 

seu relato das estrelas cambiantes de Francisco de Yepes (irmão de São João da Cruz), que se 

moviam no céu para o conduzir
xliii

. Nota-se ainda o fato de que o livro seu ter sido aprovado 

indica não conter qualquer estultice. 

Esse conceito de realidade era compartilhado pelas principais elites da época e suas 

bases teológico filosóficas eram os escritos de Santo Tomás e dos neotomistas
xliv

. Apesar da 

Congregação do Oratório ter sido uma das responsáveis pela “divulgação das idéias de Bacon, 

Descartes, Locke e Newton em Portugal”
xlv

, Bernardes possuía uma educação tributária da 

escolástica rígida e dogmática dos jesuítas e provavelmente versou-se nos meandros da Suma 

quando estudou nos inacianos Colégio Santo Antão e na Universidade de Coimbra
xlvi

. A 

presença de Santo Tomás é majoritária nas questões metafísicas de sua obra, como quando 

trata das faculdades internas da alma racional
xlvii

, ou quando trata da tentação: “E finalmente, 

(se há perseverança na Oração) vem a resultar de tudo mayor gloria de Deos, mayor proveyto 

a seus servos, mayor tormento e confusão aos demônios”
xlviii

. Ora, esta argumentação 

pertence, de fato, a Santo Tomás
xlix

.  

É com esta mesma licença que os demônios (com o sentido grego de daemon, 

„espírito‟) não só tentam como punem: 

Em certa cidade de Espanha uma Religiosa tinha por devoto a um secular 

com cujas freqüentes visitas, conversações e regalos se acendeu no peito de 

ambos um tão sacrílego fogo, que ela se determinou a dar-lhe entrada pela 

janela. Apontou-lhe hora em que o esperaria e, para maior dissimulação, 

advertiu à criada, que dormia em outro aposento mais interior, que se não 

inquietasse ainda que ouvisse algum ruído, porque ela andava indisposta e 

não podia dormir. Naquela mesma noute, antes da hora concertada, entrou o 

demônio no aposento da Freira e lhe apertou a garganta com tanta força que 

a deixou afogada. E se bem que a criada a ouvia tremer e estrabuxar quando 

o inimigo lhe estava dando garrote, não se moveu julgando que eram efeitos 

da indisposição de sua ama, conforme ela lhe tinha avisado. Porém, como o 

demônio arremessasse depois aquele miserável corpo no meio da casa com 

grande ruído, levantou-se a criada e o viu já destituído do vital alento e 

desfigurado com um aspecto horrendo. Ao mesmo ponto subiu o devoto à 

janela e chamou com voz baixa a Religiosa pelo seu nome. Ouviu a criada, 

abriu a janela e lhe disse: Vedes aqui a minha ama morta às mãos do 

demônio. Não é crível o pasmo e assombro que o secular recebeu com 

espetáculo tão triste e inopinado. Abriu-lhe Deus os olhos da alma; tornou 
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logo a descer-se. Chorou e confessou seus pecados e nunca mais teve 

correlação com Freiras
l
. 

 

Além do aspecto teológico, que reserva ao infernal verdugo um papel corretivo, estes 

diabos são tangíveis por serem personagens, por habitarem narrativas, e narrativas as havia, 

em grande número, à época, no auge da prosa e teatro barrocos, como nos Sueños de 

Quevedo, onde o diabo que possui um indivíduo faz uma crítica feroz à sua sociedade
li
; no 

Diablo Cojuelo, de Guevara, eminente enganador e safo
lii

; ou ainda em El mágico prodigioso 

de Calderón, onde o tema do pacto, tão caro às Inquisições portuguesa e espanhola é 

apresentado
liii

. Para todos estes autores, o tomismo era o horizonte metafísico
liv

. 

 

A mística 

Disto tudo que foi dito, é possível concluir que o diabo para Bernardes era uma 

presença no mundo, no aqui e no agora. Não é um símbolo do mal, longe disso. É um ser 

físico que tenta o que se coloca para orar. Este aspecto central da espiritualidade de Bernardes 

assume os contornos da mística, com a prática de jaculatórias e das meditações da Oração 

Mental. Pois bem, quero ressaltar que todo este conjunto de afirmações está embasado neste 

aspecto temporal da mística, ou seja, o compromisso estabelecido por Bernardes com a 

teologia mística implica numa dada concepção de tempo que favorece a afirmação de que era 

tangível o diabo: o tempo presente. 

Para Bernardes, a forma mais alta de Oração Mental era a “Oração pela presença 

simples de Deus”, ou seja, crer que se está diante de Deus, e deixar que cesse o discurso 

racional (o pensamento conceitual). É também chamada “acto universal de fé”
lv

. 

Aquele que ora deve ficar em silêncio e de preferência, de joelhos e cobrir o rosto, 

sempre em recolhimento. E então exercitar os actos internos de fé. Esta oração, chamada 

também de Quiete, não supõe passividade, pois esta é uma proposição de Molinos, condenado 

em 1687 pelo papa; supõe apenas sossego das potências sensitivas da alma. É certo que o 

demônio não quer que ela ocorra, “poys o mesmo he porse o homem diante do seu Deos para 

orar; do que acudirem os demônios, a fazer com quantas artes podem para lhe interromper, e 

destruir a Oração; porquanto muyto bem sabem, que nada os impede tanto quanto este santo 

exercício”
lvi

.  

Ora, qual a conseqüência de um raciocínio assim? O mínimo que se pode concluir é 

que sendo os demônios „presentes‟ que se inquietam pela „presença de Deus‟, tão logo esta 



ANAIS DO III ENCONTRO NACIONAL DO GT HISTÓRIA DAS RELIGIÕES E DAS RELIGIOSIDADES – 

ANPUH -Questões teórico-metodológicas no estudo das religiões e religiosidades. IN: Revista 
Brasileira de História das Religiões. Maringá (PR) v. III, n.9, jan/2011. ISSN 1983-2859. 
Disponível em http://www.dhi.uem.br/gtreligiao/pub.html 

_____________________________________________________________________ 

10 

 

oração tenha eficácia, o exercitante terá notícia em si das tentações do inimigo. Tentações 

físicas como se disse. A presença do diabo é índice da própria existência de Deus. 

Toda a obra boa, feyta conforme ao agrado de Deos, ou leva adiante, ou se 

lhe segue despoys algua tentação, ou tribulação: e se não houver este sinal, 

tenhamos por certo que não foy muyto do seu agrado. Porque a sua fazenda, 

ao passar pela alfândega deste mundo, toda ela leva esta real marca de sua 

Cruz.
lvii 

 

Além disso, traz consigo mil proveitos esta luta com demônios, pois “ajuda a 

purgação” e torna o exercitante mais humilde. O empreendimento dos Exercícios Espirituais 

assume a forma de uma luta desigual com um inimigo que se pode tornar muito próximo e 

assíduo – o demônio – que avivava o que a prática da oração buscava mortificar: os gostos 

sensíveis (o desejo sexual, o repouso, o conforto etc.); não resta dúvida que, apenas vencendo-

se a si seriam derrotados tão tenazes inimigos. É que a oração constituía um instante liminar 

em que se está sujeito aos assaltos demoníacos: a oração pela „simples presença de Deus‟ 

expunha o homem a uma esfera distante da habitual, sacra. Isto tinha conseqüências bastante 

palpáveis, pra ser pouco generoso: 

E do B. Fr. João da Cruz se escreve, que fallando elle a Seráfica Virgem 

Doutora Santa Teresa sobre o ineffável mysterio da Santíssima Trindade, se 

vierão a acender tanto no amor Divino estes dous Serafins, que ella ficou 

suspensa, e elle foy arrebatado no ar juntamente com a cadeyra em que 

estava assentado: e assim os vio hua religiosa que entrava a dar um recado a 

Santa Madre
lviii

. 

 

Tais circunstâncias da experiência religiosa, idealizadas por Bernardes, sempre foram 

vistas com desconfiança, em toda religião
lix

. E não há dúvida de que a presença de um 

demônio tentador assume um caráter normativo com relação aos transes e arrebatamentos. 

Mas podemos ver aqui um outro indício do conceito de realidade que tinha Bernardes: os 

santos flutuavam realmente; e isto se dá após a fala
lx

 e comprova o caráter tangível dos efeitos 

da fé. Crer nisso ajuda a crer que Deus exista. 

Falo deste tema porque esta época presenciou os ataques a inúmeros aspectos da 

religião e a mística surge como um „salvamento‟ da fé religiosa: o uso místico da tradição 

cristã pela via da separação entre conhecimento e amor: desloca a tradição escolástica para 

salva-la dos ataques da ciência e da impiedade (embora isto sirva mais para a Espanha que 

para Portugal). “A tradução mística das crenças substitui os regulamentos ortodoxos (o 

magistério ou a teologia) quando a informação científica as mistifica”
lxi

, pertencendo a um 

campo religioso. O discurso assume o timbre religioso para não se expor nos termos do ataque 

que lhe estava sendo preparado. As pessoas buscam maneiras de crer. 
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Quer-se vivenciar algo que transcenda o inteligível, que exista independentemente 

daquele que o enuncia, de modo que a enunciação poética não seja criação no sentido que lhe 

é estrito, mas evocação, invocação. Daí que a mística como rompimento com a linguagem o 

faz pelo esvaziamento dos signos - significantes sem significado, dando origem a 

tartamudeios: 

Rogovos com aqueles gemidos inexplicáveis, que vós mesmos me inspirays, 

não desempareys minha morada. Ficay comigo sempre (...)Oxalá rompereys 

esses orbes celestes, e bayxareys à minha alma; para que a minha dureza 

derretida se desfizesse e todo eu encendido em vosso amor, vos invocara 

com os gemidos, que só vós entendeis o seu significado!
lxii 

 

Pede-se por uma presença. Bernardes não perscruta a natureza em busca de Deus. Ele 

simplesmente roga por Ele. E diante da importância capital da presença em seu conjunto de 

proposições, temos também a tristeza pelas ausências: “O amado meu, onde estás, para onde 

te ausentaste? O glória minha, como assim me deyxaste triste, e solitário, neste vale de 

lágrimas? Que farey agora; que ella ficou cravada, e tu voaste; eu fiquey ardendo e tu te 

ausentaste?”
lxiii

. É o mesmo tipo de sentimento que anima os versos de São João da Cruz na 

famosa Noite escura, ou, e mais uma vez, o contato com o beletrismo barroco, com alguns 

sonetos de Violante do Céu, ou Juana Inés de la Cruz
lxiv

. É a saudade. 

A religiosidade está radicada na admitida realidade de uma experiência, física 

inclusive, e de origem sobrenatural, todavia, do aqui e do agora: “cortando todas as reflexões 

sobre o passado, sobre o presente e sobre o futuro”
lxv

. Nada tem a ver com as esperas 

escatológicas (como o sebastianismo de Vieira) e as especulações sobre o Anticristo ou o 

Apocalipse
lxvi

. Se em Vieira há uma separação destas esferas, de um lado o engajamento em 

questões cotidianas e políticas e de outro suas teorias sobre o Quinto Império, em Bernardes 

predomina num nível mais individual e instantâneo a experimentação do sagrado; não há 

adiamento. 

 

Considerações finais 

Espero ter contribuído com a compreensão sobre a maneira como uma crença possui 

comprometimentos e o que significa afirmar-lhe a realidade. E, mais, como ela é muito mais 

processual, estando sempre em construção, do que algo dado desde sempre. A demonologia 

de Bernardes, que implicava numa “ordem natural em que a existência de ações e efeitos 

demoníacos era amplamente pressuposta”
lxvii

, é encorpada por fatos que não encontra nosso 

autor nos livros, mas na “continuação mais dos confessionários”, como quando introduz a 
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classe de demônios „arrimadiços‟, termo que não encontrei em lugar algum, mas que eram 

seres que de perto tentavam os religiosos, sob a forma de negrinhos que se lhes arrimavam ao 

pescoço, cuja forma talvez tenha um antepassado nas catedrais góticas
lxviii

, e cuja idéia de 

proximidade é capital na história da bruxaria
lxix

; e aos quais Bernardes não recomendava os 

exorcismos, dado saber que tratava-se de obsessão e não de possessão
lxx

, ou pelo abuso desta 

prática em Lisboa
lxxi

, àquele tempo.  

Assim, analisar os enunciados de uma confissão implica em concepções de mundo 

específicas, espiritualidades próprias e interesses ideológicos inclusive. Bernardes é um 

asceta
lxxii

 que se preocupa com a experiência da Oração e é neste sentido que devemos 

interpretar suas preocupações demonológicas – elas implicam numa soteriologia específica 

(uma visão mais individual do Juízo, aquela dos Novíssimos do Homem
lxxiii

, vigente com a 

renovação da espiritualidade dos Padres do Deserto, na época barroca, juntamente com o 

agostinismo moderno
lxxiv

 e o tomismo ibérico) e numa visão da História (ou do tempo – a 

mística latente supõe a experiência do sagrado no tempo presente: assim temos, por um lado a 

„Oração pela simples Presença de Deus‟, ápice dos Exercícios espirituais e, por outro, o diabo 

como presença física a confirmar aquela primeira – os índices do diabólico são índices de uma 

concepção do real que comporta a presença de Deus – as determinações sensíveis do caminho 

da perfeição
lxxv

, ou da vida contemplativa como sinais de sua eficácia se escoram no diabo 

tangível – e até a mística é muito material e não imaginativa, pois Bernardes admite que 

santos flutuem ao tratar do assunto). Para além disso, pesa a questão da escrita considerada 

barroca por alguns
lxxvi

, e o paralelo que se pode estabelecer com os autores do Século do 

Ouro, onde a mesma tangibilidade do diabo e seu caráter espetacular é reforçado. 

Por tudo isto, acho que a pergunta sobre porque faz sentido acreditar que o diabo é 

bem palpável e caminha entre os homens, obteve uma resposta razoável: se você diz ser 

verdade o que está aqui relacionado, talvez tenha que admitir esta possibilidade. E vice-versa, 

de alguma forma. 

Tudo o que se escreveu até aqui tem o intuito de, mui humildemente, sugerir que a 

questão „acreditavam esses homens realmente no diabo‟ ou em qualquer coisa, é obra de 

doudo e mentecapto. Esta questão é imprópria, a meu ver, por alguns motivos. O mais 

explícito deles é a impossibilidade teórica e metodológica dentro do âmbito das ciências 

humanas para uma tal proposição, uma vez que não se tem acesso a conteúdos de consciência 

– do ponto de vista teórico, resulta semelhante afirmar ou negar a existência do diabo, ou de 

Deus (esse, aliás, era um problema concernente àquela época). O segundo é que, ao se 
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buscarem indícios do que seja uma tal crença, ter-se-ia a priori definido que uma crença deva 

assumir esta ou aquela forma, e não outra  - é o que se coloca sobre se os autores de comédias 

criam numa imagem que usam sem muita cerimônia, no caso, o diabo. Seria afirmar, que 

diante da relativa banalização da imagem do diabo hoje
lxxvii

, “na hora em que o avião a jato é 

mais veloz que suas asas de morcego”
lxxviii

, as pessoas não crêem mais nele; quando o que 

vemos por outro lado, é o revival das práticas exorcísticas no mundo papista
lxxix

, com a 

publicação de um novo Ritual
lxxx

, após quase 400 anos da publicação do primeiro, por Paulo 

V. Este rito importante entre os católicos (e agora espetacular entre os neopentecostais) afirma 

que o diabo se apodera do corpo das pessoas como uma „presença‟ individual e não 

simbólica
lxxxi

, e executando sua expulsão através da repetição de uma micro-história da 

Redenção, começa com a afirmação da realidade da „presença‟ de Deus: “Verbum caro 

factum est: e a Palavra se fez Carne”, e habitou entre nós. Interessante, não? 
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