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PERSUASÃO E ACOMODAÇÃO RETÓRICA NO SERMÃO DA EPIFANIA DE 

ANTÔNIO VIEIRA 
 

       Sandro Rodrigues Gontijo* 
 
Introdução 
 

No século XVII, a antropologia da Companhia de Jesus é perpassada pelos 

valores do Humanismo filtrados já pela sensibilidade da Idade Moderna, 

tradicionalmente rotulada como Barroca. A essência do ideal humanista é a valorização 

da personalidade em sua realidade completa (natural e sobrenatural). A esfera do 

psiquismo humano é concebida como sendo totalmente articulada ao homem integral, 

completo, tanto no campo interior – afetos, sensações, vontade, intelecto, espírito –, 

quanto no campo exterior, como ser integrado ao mundo. O ser humano se atualiza em 

todas as suas potencialidades na medida em que estiver imerso na realidade concreta, no 

mundo sensível; este último é ligado diretamente ao mundo sobrenatural, através da 

“sacramentalidade”, ou seja, da possibilidade de todas as coisas e fatos serem sinais e 

presentificação de um sentido maior e dotado de transcendência e universalidade: a 

divindade (PECORA, 1994). 

 Nas relações sociais enfatiza-se a importância da solidariedade de modo que 

cada indivíduo é chamado para contribuir para a salvação do gênero humano, à imitação 

de Cristo, como vemos em Estilo Espiritual Jesuítico: “Assim era a espiritualidade que 

pregavam. Aproveita todos os valores possíveis; adaptando-se à mentalidade da época; 

movia-se em um clima tanto elevado quanto humano; alimentavam-se das grandes 

forças do entusiasmo e do amor” (IPARRAGUIRRE, S.I, 1540-1600) . 

Partindo-se desta visão de mundo, a existência de modelos versando sobre a 

constituição do  universo anímico do homem, seu psiquismo e sobre a eficácia da 

palavra na modificação de tal universo dera vida a um gênero específico da retórica: a 

oratória sagrada. O modelo retórico jesuítico pode ser considerado um dos mais 

abrangentes e fundamentados. Embasa-se em uma concepção da estrutura humana 

advinda da tradição aristotélico-tomista, além de propor um mecanismo de intervenção 
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relacional baseado na retórica aristotélica, promovendo um saber teórico e prático 

acerca do homem e de seu dinamismo psíquico (MASSIMI 2007). 

A ars retórica aparece como meio sensível para o desengano. É através da 

palavra laboriosa que o pregador acessa a interioridade de seus ouvintes, tocando 

apetites e paixões e ordenando-os de maneira mais apropriada. Lançando mão da 

proposta de retórica jesuítica, Vieira aproxima retórica clássica e eloqüência cristã, um 

modelo consagrado em seu tempo e iniciado por Agostinho, na obra A Doutrina Cristã. 

Em um modo sacramental a palavra pode exprimir verdade, já que seria uma forma de 

manifestação sensível de Deus, assim a persuasão provinda do modelo clássico se torna 

metanóia: processo de conversão da pessoa, fruto que se colhe da pregação. 

Dentre os recursos retóricos utilizados para a comunicação dos oradores para 

com seus ouvintes destaca-se a acomodação. Tal recurso pressupõe uma interação 

relacional direta entre as partes, exigindo uma postura de abertura para alteridade. Os 

preceitos persuasivos são buscados no universo de sentido do outro, buscando 

apropriação, adaptação e mediação. Cria um elo de ligação, se o orador transmitir algo 

que não faz sentido para o universo vivencial e cultural do público, este não se 

mobilizará para a persuasão e modificação da conduta (CÍCERO, 1926). Segundo 

Massimi (2007), “já nos escritos de Inácio de Loyola, vemos a referência freqüente à 

”acomodação”, em função de um entendimento mais profundo do ser humano e de seu 

destino, visando a orientação ("direção") de sua vida espiritual”.  

 
O Sermão de Antônio Vieira 
 

Vieira, perpassando por toda essa construção do universo interior do homem e 

sua contituição, coloca na pregação, em seu “modo sacramental”, o pregador como 

aquele que, em sua fala, reflete a realidade para o outro, mostrando sua real dimensão e 

significado enquanto sinal efetivo de Deus. Ou seja, a pregação tem como função o 

desengano, “pregação que descobre e ordena o futuro, ato de discurso que levanta os 

arranjos providenciais dispondo as coisas do mundo, arte a fazer saltar em frases de 

impacto as supra-razões que se acumulam na sem-razão do que ocorre” (PÉCORA, 

1994, p. 267).  

Pécora propõe como técnica básica de leitura dos sermões o estabelecimento de 

três linhas semânticas que estariam necessariamente envolvidas no sermão: "primeira, a 
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das comemorações do ano eclesiástico ou litúrgico (tempo santo); segunda, a das 

passagens escriturais do Evangelho do dia, definidas, por sua vez, pelo calendário 

litúrgico; terceira, a das circunstâncias presentes na enunciação do sermão, que, segundo 

a ortodoxia católica, não nega, nem está em contradição com o tempo santo” (Pécora 

2003). Além disso, o autor também nos chama a atenção para as características do 

sermão enquanto um gênero de discurso que se insere dentro de uma cultura a qual 

preestabelece os sentidos contidos em tal gênero: 

 
"Assim, pra encerrar, diria que o sermão tem seu início antes ainda de 
o padre Vieira compor uma só linha dele. Quando começa a pregação 
já uma máquina de composição está em andamento, pronta a fornecer-
lhe os principais análogos da invenção e metáforas da elocução, bem 
como os cruzamentos entre eles".p. 1. 

 
Sermão da Epifania 
 

O próprio contexto de produção do sermão mostra-se muito interessante para 

pensarmos em elementos constituintes tanto da acomodação retórica utilizada por 

Vieira, quanto os desdobramentos que esta propiciaria enquanto abertura para a 

alteridade e perspectiva de tolerância. Em um exercício metalingüístico, ao pregar o 

sermão Vieira o acomoda a seu público, a corte portuguesa, inserindo no contexto luso-

católico a realidade colonial do Maranhão e de sua “gentilidade” ao mesmo tempo em 

que fala da experiência feita de acomodar-se a seu interlocutor do Novo Mundo. 

  Vieira chega na Missão no Maranhão trazido por uma nau em janeiro de 1653 e 

em 1661é embarcado a contra gosto com outros 32 jesuítas à Portugal. Os jesuítas são 

expulsos do Maranhão por contendas com os colonos referentes ao trato com os índios. 

Inicialmente em um acordo político firmado entre colonos e jesuítas, os índios deveriam 

ficar por um prazo de seis meses com os jesuítas onde seriam catequizados e educados, 

após este período os índios deveriam por seis meses trabalhar nas lavouras dos colonos. 

Com o desenvolvimento das lavouras aumentou-se a necessidade de mão-de-

obra, ou seja, mais índios na lavoura e também conseqüentemente por uma maior 

período. Por conta da demanda o tempo de catequese deveria ser cedido à lavoura 

colonial, quebrando-se assim o acordo. Os jesuítas se colocam contra a submissão dos 

índios aos colonos, colocando vários embaraços para a escravização dos gentios 

tolerando apenas os prisioneiros das chamadas “guerras justas”. Chegando em Lisboa 
                                            
1 Pecora, 2003, p. 91 
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Vieira encontra indiferença quanto aos maus tratos sofridos pelos religiosos e pelas 

questões coloniais. Mesmo porque liberar das roças os índios para serem cristianizados 

em detrimento dos ganhos econômicos da metrópole poderia não parecer instigante à 

corte. Em janeiro de 1662 em uma pregação na Capela Real Antônio Vieira tem a 

oportunidade de argüir sobre sua missão no Maranhão e o faz de forma fremente em um 

discurso que busca além de outras coisas, a denúncia de uma situação colonial, 

persuadir a corte a permitir missões no Brasil que sejam autônomas em relação aos 

colonos, bem como a libertação dos índios . Porém o pregador não deixa de enaltecer as 

grandes conquistas de Portugal. O dia é o da comemoração da Epifania ou dia de Reis, 

está presente a corte portuguesa, a rainha Luiza de Gusmão Regente na menoridade de 

Afonso VI, estando este último também presente. 

No exórdio2 Vieira coloca dois argumentos que desenvolvera durante todo o 

sermão. Primeiramente no desenvolvimento da elocução onde diz trazer uma novidade 

do Mundo Novo quanto ao estilo da pregação. Respaldando-se em passagens do 

Evangelho, uma das linhas semânticas que comporiam o sermão, o inaciano coloca sua 

causa imbricada com o texto bíblico, utilizando-se da palavra divina como argumento 

persuasivo, autoridade, buscando o convencimento: 
“O estilo era que o pregador explicasse o Evangelho: hoje o 
Evangelho há de ser a explicação do pregador. Não sou eu o que hei 
de comentar o texto: o texto é o que me há de comentar a mim. 
Nenhuma palavra direi que não seja sua, porque nenhuma cláusula 
tem que não seja minha. Eu repetirei as suas vozes, ele bradará os 
meus silêncios. Praza a Deus que os ouçam os homens na terra, para 
que não cheguem a ser ouvidos no céu”(VIEIRA 1993, p. 411). 

 
 O segundo grande argumento é a matéria que há de se tratar. Sinaliza ao 

auditório que apesar do novo estilo não se há de sair do “mistério” ou seja, o sentido 

próprio do tempo litúrgico, o tema da epifania que Vieira afirma sendo “o tema próprio 

deste dia é a vocação da gentilidade à fé”. Até então se comemorou o nascimento de 

Cristo, ou seja, o natal, e agora se comemora a Epifania que seria na proposta de Vieira 

o nascimento da Cristandade. Vieira traz a figura dos três Reis Magos que sendo estes 

os primeiros a adorar Cristo representam o princípio da cristandade, sendo pois, 

inicialmente gentios: 

                                            
2 O exórdio é princípio da narração, pela qual se dispõe o ouvinte para ouvir. Serve para captar a 
benevolência do ouvinte. Objetiva tornar o ouvinte atento e dócil. 
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“Nasceu hoje a Cristandade, porque os três reis que neste dia vieram 
adorar a Cristo foram os primeiros que o reconheceram por Senhor, e 
por isso lhe tributaram ouro; os primeiros que o reconheceram por 
Deus, e por isso lhe consagraram incenso, os primeiros que o 
reconheceram por homem em carne mortal, e por isso lhe ofereceram 
mirra. Vieram gentios, e tornaram fiéis, vieram idólatras, e tornaram 
cristãos; e esta é a nova glória da Igreja, que ela hoje celebra, e o 
Evangelho, nosso pregador, refere. Demos-lhe atenção” (VIEIRA 
1993, p. 412). 

 
Vieira através de artifícios retóricos e do engenho tenta aproximar a figura dos 

magos e sua história com o relato que traz da situação colonial do Maranhão. 

Inicialmente sendo os reis da Índia Oriental seu exemplo excluiria as Índias Ocidentais 

de onde vinha. Sendo os reis em três e significando as três partes do mundo conhecido 

na época (Ásia, África e Europa). Ficaria a América excluída, com rei para receber-lhe 

tributos, mas sem rei para apresentá-la a Cristo? Vieira exulta as conquistas portuguesas 

e seus reis, mas cobra-lhes a devida conta. Sua responsabilidade é representar este Novo 

Mundo perante Cristo e apresentar Cristo a tal mundo, sem esta perspectiva as 

conquistas portuguesas perderiam seu sentido e valor: 
 “Isto é o que dizem estes grandes autores, como intérpretes do 
Evangelho; mas o mesmo Evangelho, para ser meu intérprete, ainda 
há de dizer mais. Dizem que os três reis significavam a Ásia, a África 
e a Europa, e onde lhes ficou a América? A América não é, também, 
parte do mundo, e a maior parte? Se me disserem que não apareceu no 
presépio, porque tardou e veio muitos séculos depois, também as 
outras tardaram; antes, ela tardou menos, porque se converteu e 
adorou a Cristo mais depressa e mais sem repugnância que todas. 
Pois, se cada um das outras partes do mundo teve o seu rei que as 
apresentasse a Cristo, por que lhe há de faltar pobre América? Há de 
ter rei que receba e se enriqueça com os seus tributos, e não há de ter 
rei que com eles ou sem eles a leve aos pés de Cristo? Sei eu – e não o 
pode negar a minha dor que se a primeira, segunda, e a terceira parte 
do mundo tiveram reis, também o teve a quarta, e enquanto lhe não 
faltou o quarto. Mas vamos ao Evangelho, e conciliemos com ele esta 
exposição dos Padres.” 

 
 No século XVII era muito forte a convicção de que Portugal estaria no papel da 

nação missionária por excelência e, portanto com deveres junto ás missões, como atesta 

o próprio Vieira em uma carta escrita da sua missão no Maranhão ao jovem rei D. 

Afonso VI, em abril de 1657: 
“Os outros reinos da cristandade, Senhor, têm como objectivo a 
preservação dos seus vassalos, para alcançarem a felicidade temporal 
nesta vida e felicidade eterna na outra. E o reino de Portugal, além 
deste objectivo que é comum a todos, tem por seu objectivo particular 
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e especial a propagação e a extensão da fé católica nas terras pagãs, 
para que Deus o criou e fundou. E quanto mais Portugal agir no 
sentido de manter este objectivo, tanto mais segura e certa será a sua 
conservação: e quanto mais dele divirja, tanto mais duvidoso e 
perigoso será o seu futuro3”. 

 
A América aparece em continuidade da história bíblica, por tanto sua 

gentilidade, os índios seriam uma referência direta a gentilidade dos magos, sendo estas 

duas vocações ou duas Epifanias: 
“A primeira vocação da gentilidade foi nos dias de Herodes: In diebus 
Herodis regis – a segunda quase em nossos dias. A primeira foi 
quando Cristo nasceu: Cum natus esset Jesus – a segunda quando já 
se contavam mil e  quinhentos anos do nascimento de Cristo. A 
primeira foi por meio dos reis do Oriente: Ecce Magi ab oriente 
venerunt – a segunda por meio dos reis do Ocidente, e dos mais 
ocidentais de todos, que são os de Portugal” (VIEIRA 1993, p. 412). 

 
 Vieira Acusa veementemente os colonos e as autoridades do Maranhão que se 

dizendo cristãos, desrespeitam a igreja e os missionários. Mas converte seu apelo a 

figura do índio o qual ficou desprovido do zelo dos missionários. O índio gentio ou 

cristianizado aparece nesse momento na perspectiva do rebanho o qual deve ser cuidado 

pelo pastor (jesuíta). Vieira evoca aqui o tópico do Bom Pastor, o qual no contexto 

cultural e religioso tem como obrigação zelar pelas almas e conduzi-las a Deus. Ao 

utilizá-lo em relação ao índio reafirma a posse de uma alma plena e dignidade humana 

deste, contrapondo à postura dos colonos que os desumanizaria e os submeteria a seu 

jugo: 
“Mas que será dos pobres e miseráveis índios, que são a presa e os 
despojos de toda esta guerra? Que será dos cristãos? Que será dos 
catecúmenos? Que será dos gentios? Que será dos pais, das mulheres, 
dos filhos, e de todo o sexo e idade? Os vivos e sãos sem doutrina, os 
enfermos sem sacramentos, os monos sem sufrágios nem sepultura, e 
tanto gênero de almas em extrema necessidade sem nenhum remédio? 
Os pastores, parte presos e desterrados, parte metidos pelas brenhas; 
os rebanhos despedaçados; as ovelhas, ou roubadas, ou perdidas; os 
lobos famintos, fartos agora de sangue, sem resistência; a liberdade 
por mil modos trocada em servidão e cativeiro; e só a cobiça, a 
tirania, e sensualidade, e o inferno contentes. E que a tudo isto se 
atrevessem e atrevam homens com nomes de portugueses, e em tempo 
de rei português?!” (p.423) 

 
 Vieira tece sua argumentação criando o paradoxo de que os cristãos são os que 

perseguem os pregadores, enquanto que os gentios é que os acolhem e os adoram. O 

                                            
3 BOXER, C. R. O Império Colonial Português (1414-1825),    Lisboa, Edições 70, 1969, p. 226-227. 
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pregador tenta desmontar a imagem criada pelo tópico do selvagem gentio, 

possivelmente presente na alma de seu auditório e alterar em conseqüência os afetos 

vinculadas ao índio enquanto ser brutal e desumanizado: 
“Não foi grande maravilha que José, preso e vendido de seus próprios 
irmãos, os egípcios a venerassem e estimassem tanto e abaixo de seu 
rei o adorassem? Pois, muito maior é a diferença que hoje 
experimentam entre aqueles gentios os venturosos homiziados da fé, 
que, escapando das prisões dos cristãos se retiraram para eles. Os 
egípcios, ainda que gentios, eram homens; aqueles gentios, que hoje 
começam a ser homens, ontem eram feras. Eram aqueles mesmos 
bárbaros, ou brutos, que sem uso da razão, nem sentido de 
humanidade, se fartavam de carne humana; que das caveiras faziam 
taças para lhes beber o sangue, e das canas dos ossos flautas para 
festejar os convites. E estas são hoje as feras que, em vez de nos 
tirarem a vida, nos acolhem entre si, e nos veneram coma os leões a 
Daniel; estas as aves de rapina que, em vez de nos comerem, nos 
sustentam como os corvos a Elias; estes os monstros – pela maior 
parte marinhos – que, em vez de nos tragar e digerir, nos metem 
dentro nas entranhas, e nelas nos conservam vivos, cama a baleia a 
Jonas. E se assim nos tratam os gentios, e tais gentios, quando assim 
nos tratam os cristãos, e cristãos da nossa nação e do nosso sangue, 
quem se não assombra de uma tão grande diferença?” (p. 428-429.)  

 

Mobilizado o afeto a favor do índio e contra o colono o jesuíta argumenta sobre 

as causas mais especificas da contenda do Maranhão. Por que seriam os gentios mais 

propensos a se aproximar dos jesuítas e os colonos a persegui-los? 
“Veja que estão dizendo dentro de si todos os que me ouvem, e tanta 
mais quanta mais admiradas desta mesma diferença que tão grandes 
efeitos não podem nascer senão de grandes causas. Se os cristãos 
perseguem os pregadores da fé, alguma grande causa têm para os 
perseguir. E se os gentios tanto os amam e veneram, alguma causa 
têm, também grande, para os venerar e amar. Que causas serão estas? 
Isto é o que agora se segue dizer. E se alguma vez me destes atenção, 
seja para estes dois pontos”. (p. 429) 

  
 Ao desenvolver o primeiro ponto que seria o “amor e veneração do gentio” 

Vieira utiliza-se da imagem da estrela que guiou os Magos a Cristo. A alegoria da 

estrela é associada diretamente ao oficio do pregador, assim como a estrela o pregador 

guia, e traz os homens a adorar a Cristo “e não outros homens, senão homens infiéis e 

idólatras, nascidos e criados nas trevas da gentilidade” (Vieira p. 429). Como foi a 

estrela em busca dos Magos também foram os pregadores em busca dos gentios do 

Novo Mundo. 
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Segundo Vieira se todo o cuidado e zelo que a estrela teve ao guiar os Magos 

tiveram os pregadores já seria o bastante para os gentios se “alegrem muito e se 

consolem com sua presença” (Vieira, p. 430). Continuando a argumentação sobre a 

alegoria da estrela o inaciano introduz de maneira subjacente o conceito da acomodatio. 

Ao questionar porque foi manda uma estrela para guiar os magos e não um anjo, ou um 

profeta, o texto entra na questão de acomodar-se a alteridade, a estrela era o embaixador 

que falaria a língua dos Magos, pois estes eram astrólogos. Torna-se assim 

indispensável ao jesuíta aprender a língua do nativo, mesmo sendo isso deveras 

dificultoso: 
“Os Magos entendiam a língua da estrela, e o que ela lhes dizia; mas 
para que a entenderam? Porque, como astrólogos que eram, pelos 
livros dos caldeus sabiam que aquela estrela era nova e nunca vista, e 
como discípulos que também eram de Balaão sabiam pelos livros da 
Escritura que uma estrela nova, que havia de aparecer, era sinal da 
vinda e nascimento do Messias, descendente de Jacó: Orietur stella ex 
Jacob(32) – : e por esta ciência adquirida com dobrado estudo 
puderam alcançar e entender a que a estrela significava e lhes dizia. 
Cá não é assim, senão às avessas. Lá, para entender a estrela, 
estudavam os Magos; cá, para entendera gentio, hão de estudar as 
estrelas. Nós que os imos buscar somos os que lhes havemos de 
estudar e saber a língua. E quanta dificuldade e trabalho seja haver de 
aprender um europeu, não com mestres e com livros, como os Magos, 
mas sem livro, sem mestre, sem princípio, e sem documento algum, 
não uma, senão muitas línguas bárbaras, incultas e hórridas: só quem 
o padece, e Deus por quem se padece, o sabe” (Vieira, p. 433).  

 

Vieira descreve a sua maneira o árduo trabalho pedagógico da comunicação 

entre o missionário e o gentio.  
“É necessário tomar bárbaro à parte, e estar e instar com ele muito só 
por só, e muitas horas, e muitos dias; é necessário trabalhar com os 
dedos, escrevendo, apontando e interpretando por acenos o que se não 
pode alcançar das palavras; é necessário trabalhar com a língua, 
dobrando-a e torcendo-a, e dando-lhe mil voltas para que chegue a 
pronunciaras acentos tão duros e tão estranhos; é necessário levantar 
os olhos ao céu, uma e muitas vezes com a oração, e outras quase com 
desesperação; é necessário, finalmente, gemer, e gemer com toda a 
alma: gemer com o entendimento, porque em tanta escuridade não vê 
saída, gemer com a memória, porque em tanta variedade não acha 
firmeza, e gemer até com a vontade, por constante que seja, porque no 
aperto de tantas dificuldades desfalece, e quase desmaia. Enfim, com 
a pertinácia da indústria, ajudado da graça divina, falam os mudos e 
ouvem os surdos, mas nem por isso cessam as razões de gemer, 
porque, como trabalho deste milagre ser tão semelhante ao de Cristo, 
tem mui diferente ventura, e mui outra galardão do que ele teve” 
(VIEIRA, p. 434-435). 
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Assim, no texto de Antônio Vieira acomodar-se ao outro, tanto em seu discurso 

quanto em seus modos e prática e premissa fundamental ao evangelizador. O ícone da 

estrela se acomodando ao passo e ao ritmo do Reis Magos, e sendo tal estrela própria ao 

universo cultural deles é apresentado como a mais dificultosa e própria ação do 

missionário em terras estranhas. Onde pouco ou nada vale o cabedal europeu dos 

jesuítas – sua asas de águia –  frente estas novas culturas, é necessário “estar e instar” 

com o outro, caminhando sempre a “passa de boi”: 
“Quando as Magos andavam, andava a estrela; quando se assentavam, 
parava; quando dormiam, velava, mas dava um passo mais que eles. – 
Pudera a estrela fazer todo aquele caminho do Oriente ao Ocidente em 
dois momentos: Sicut fulgur exit ab Oriente, ei parei usque ad 
occidentem (38). E que ela, contra a sua velocidade natural, já 
movendo-se vagarosa e tardamente, já parando e ficando imóvel, se 
fosse acomodando e medindo em tudo com a condição e fraqueza 
daqueles a quem guiava, quanto, quando, e como eles podiam, grande 
violência! e mais se levantasse os olhos ao firmamento, e visse que as 
outras do seu nome davam volta ao mundo em vinte e quatro horas, e 
ela quase parada. Mas assim faz e deve fazer quem tem por ofício 
levar almas a Cristo. Aqueles quatro animais do carro de Ezequiel, 
que olhavam para as quatro partes do mundo, e significavam as quatro 
evangelistas, todos tinham asas de águia, mas nota o texto que os pés 
com que andavam eram de boi: Et planta pedis eorum quasi plana 
pedis vituli (39). E que se haja de mover a passa de boi quem tem asas 
e asas de águia? Sim, que isso é ser evangelista, isso é ter ofício de 
levar o Evangelho a gentes estranhas, e isso é o que fez a estrela: 
antecedebat eos” (VIEIRA, p.436-437).  
 

 Vieira ao defender o desprendimento e desinteresse por parte dos jesuítas 

perante os índios, não procurando vantagens (principal acusação dos colonos), fala da 

rudeza aparente do índio e sua imagem de bruto e desqualificado. Porém faz o contra 

ponto lembrando a corte da autoridade dos pontífices que os declararam racionais e por 

tanto providos de alma. Aplicando inclusive saberes psicológicos da época para definir 

a dificuldade de ensinar os índios – segundo a cultura da época entendimento e memória 

são estâncias anímicas vinculadas a alma racional e sensitiva respectivamente4, suas 

relações são possíveis apenas na alma humana. Segue o trecho: 

 
 A estrela dos Magos acomodava-se aos gentios que guiava, mas esses 
gentios eram os Magos do Oriente, os homens mais sábios da Caldéia, 
e os mais doutos do mundo; porém as nossas estrelas, depois de 

                                            
4 Na concepção aristotélico-tomista, a alma se “subdividiria” em três partes: alma vegetativa; alma 
sensitiva e alma racional. Reale e Antiseri, 1990, p. 387 
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deixarem as cadeiras das mais ilustres Universidades da Europa – 
como muitos deles deixaram – acomodam-se à gente mais sem 
entendimento e sem discurso, de quantas criou, ou abortou a natureza, 
e a homens, de quem se duvidou se eram homens, e foi necessário que 
os Pontífices definissem que eram racionais, e não brutos. A estrela 
dos Magos parava, sim, mas nunca tornou atrás; as nossas estrelas 
tomam uma e mil vezes a desandar o já andado, e a ensinar o já 
ensinado, e a repetir o já aprendido, porque o bárbaro boçal e rude, o 
tapuia cerrado e bruto, como não faz inteiro entendimento, não 
imprime nem retém na memória. Finalmente, para o dizer em uma 
palavra, a estrela dos Magos guiava a homens que caminhavam nos 
dromedários de Madiã, coma anteviu Isaías: Dromedarii Madian et 
Epha; omnes de Saba venient, aurum ei thus deferentest(40) – e 
acomodar-se ao passo dos dromedários de Madiã, ou ao sono das 
preguiças do Brasil, bem se vê a diferença” (VIEIRA, p. 437-438).  
 

O pregador evocando novamente a figura dos Magos como referência a 

gentilidade, faz sua defesa frente à acusação dos colonos e justifica sua intromissão na 

política colonial através da afirmação de que não há razão e sentido em uma missão 

evangelizadora que apenas cristianize sem defender os interesses dos convertidos, 

livrando-os de perseguições. Tal qual Cristo fez com os magos também devem fazer os 

missionários com os índios, trazendo-os por um caminho guiados pela estrela para que  

adorassem Cristo, e guindo-os por outro para que fugissem da perseguição do Rei 

Herodes.  

Esta é a hermenêutica de Vieira sobre o texto o qual fundamenta a defesa da 

liberdade do gentio, “Um caminho para trazerem os Magos à adoração, e outra para os 

livrarem de perseguição: um caminho para trazerem os gentios à fé, outro para os 

livrarem da tirania: um caminho para lhes salvarem as almas, outro para lhes libertarem 

os corpos” (Vieira p. 442). O inaciano prosseguindo seu discurso inflamado defende-se 

das acusações feitas pelos colonos refutando-lhes os argumentos, denunciando as 

práticas coloniais abusivas. Quase em tom confessional Vieira se lamenta da proposição 

e sujeição ao acordo feito inicialmente entre colonos e jesuítas em relação aos índios, o 

qual os colocaria sob o jugo da Igreja e da Coroa. O religioso coloca sua postura como 

adversa ao exemplo bíblico, no qual a soberania do gentio é respeitada em sua 

integralidade nunca sendo perdida em detrimento da cristianização. A seqüência 

argumentativa do pregador é digna de nota: 
“Resta a segunda parte da queixa, em que dizem que defendemos os 
índios, porque não queremos que sirvam ao povo. A tanto se atreve a 
calúnia, e tanto cuida que pode desmentir a verdade! Consta 
autenticamente nesta mesma corte, que no ano de 1655 vim eu a ela 
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só, a buscar o remédio desta queixa, e a estabelecer – como levei 
estabelecido por provisões reais – que todos os índios, sem exceção, 
servissem ao mesmo povo, e o servissem sempre, e o modo, a 
repartição e a igualdade com que o haviam de servir para que fosse 
bem servido. Vede se podia desejar mais a cobiça, se com ela pudesse 
andar junta a consciência. Não posso, porém, negar que todos nesta 
parte, e eu em primeiro lugar, somos muito culpados. E por quê? 
Porque, devendo defender os gentios que trazemos a Cristo, como 
Cristo defendeu os Magos, nós, acomodando-nos à fraqueza do nosso 
poder, e à força do alheio, cedemos da sua justiça, e faltamos à sua 
defensa. Como defendeu Cristo os Magos? Defendeu-os de tal 
maneira que não consentiu que perdessem a pátria, nem a soberania, 
nem a liberdade; e nós não só consentimos que os pobres gentios que 
convertemos percam tudo isto, senão que os persuadimos a que o 
percam, e o capitulamos com eles, só para ver se se pode contentar a 
tirania dos cristãos: mas nada basta. Cristo não consentiu que os 
Magos perdessem a pátria, porque reversi sunt in regionem suam (49); 
e nós, não só consentimos que percam a sua pátria aqueles gentios, 
mas somos os que, à força de persuasões e promessas que se lhes não 
guardam os arrancamos das suas terras, trazendo as povoações 
inteiras a viver ou a morrer junto das nossas. Cristo não consentiu que 
os Magos perdessem a soberania, porque reis vieram e reis tornaram, 
e nós não só consentimos que aqueles gentios percam a soberania 
natural, com que nasceram e vivem isentos de toda a sujeição, mas 
somos os que, sujeitando-os ao jugo espiritual da Igreja, os obrigamos 
também ao temporal da coroa, fazendo-os jurar vassalagem. 
Finalmente, Cristo não consentiu que os Magos perdessem a 
liberdade, porque os livrou do poder e tirania de Herodes, e nós não 
só não lhes defendemos a liberdade, mas pacteamos com eles, e por 
eles, como seus curadores, que sejam meios cativos, obrigando-se a 
servir alternadamente a metade do ano. Mas nada disto basta para 
moderar a cobiça e tirania dos nossos caluniadores, porque dizem que 
são negros, e hão de ser escravos” (VIEIRA 1993, p. 452-453 ). 
  

 Ao argumento de serem negros Vieira o desmonta em tom chistoso. Por esta 

lógica seria justo que os portugueses se submetessem ao “hereges do norte”5, sendo 

estes mais brancos. Traz também a fala da “Etiopisa” mulher de Moisés que ao ser 

desprezada por mulheres brancas diz que a causa da diferença esta no sol apenas, sendo 

algumas pessoas nascidas mais próximas outras menos do sol. Novamente apelando 

para figura gentílica dos Magos ironiza e introduz a noção de igualdade entre os 

homens, originariamente por natureza e mais ainda se gozarem da mesma fé: 

 
“Dos Magos, que hoje vieram ao presépio, dois eram brancos e um 
preto, como diz a tradição; e seria justo que mandasse Cristo que 
Gaspar e Baltasar, porque eram brancos, tornassem livres para o 

                                            
5 Referência aos Holandeses rivais dos portugueses inclusive na disputa por terras neste momento 
histórico. 
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Oriente, e Belchior, porque era pretinho, ficasse em Belém por 
escravo, ainda que fosse de S. José? Bem o pudera fazer Cristo, que é 
Senhor dos senhores; mas quis-nos ensinar que os homens de 
qualquer cor todos são iguais por natureza, e mais iguais ainda por fé, 
se crêem e adoram a Cristo, como os Magos” (Vieira 1993, p. 454). 

 
 
Considerações Finais 
 
 Fica clara a utilização retórica que Vieira faz durante todo o sermão. Em termos 

estritamente oratórios acomoda todo o seu discurso à realidade da corte portuguesa, 

tocando em motes como o da realeza exemplar, as relações de metrópole e colônia, as 

questões políticas e outros interesses que seriam próprios daquela assembléia que o 

assistia. Vieira se apropriando da visão de mundo da corte lisbonense e consegue argüir 

e mobilizar os ânimos de seus ouvintes sendo possível introduzir vivências novas e 

diferentes advindas da realidade colonial do Maranhão. Neste ponto a persuasão se 

mostrou eficaz tendo os Jesuítas o direito de retornarem ao Brasil e com a perspectiva 

das Missões autônomas.  

 Já em uma perspectiva metalingüística Vieira ao se acomodar a seus ouvintes, 

coloca a importância de acomodar-se ao gentio. Na figura da estrela que se acomoda ao 

ritmo e a necessidade dos Magos e as digressões onde fala do zelo e da importância de 

estar com o selvagem e aprender-lhe a língua, o inaciano ratifica a acomodação como 

meio propício de interação com o outro. Ao fender a soberania do índio frente o jugo 

colonial, Vieira afirma a tolerância como condição fundamental às missões em terras 

estranhas.  
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