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RESUMO 

O presente estudo analisa as constituições divididas em noventa e três capítulos 

do Primeiro Concílio Provincial Mexicano, realizado em 1555. Neste sentido, temos 

como problema de pesquisa se a normatização conciliar respeitou ou rejeitou as 

práticas religiosas antigas. Através da leitura das crônicas religiosas do franciscano 

Bernardino de Sahagún e do jesuíta José de Acosta buscamos nas práticas religiosas 

indígenas relatadas tudo o que se refere ao nascimento, penitências e casamento para, 

por meio da análise das constituições do Concílio, pontuarmos as considerações sobre 

a administração de três dos sacramentos: Batismo, Confissão e Matrimônio. 

Identificamos quais foram as normas estabelecidas pela assembléia conciliar sobre as 

práticas sacramentais, se foi levado em consideração as práticas religiosas antigas dos 

índios, que eram ainda comuns na região até 1555. A normatização conciliar pretendia 

o controle da ortodoxia da doutrina e das práticas, o que gerou conflitos e estratégias 

de dominação e de resistências num ambiente de choques e acomodações político-

culturais. Detectamos que a normatização conciliar quando regulou as práticas 

sacramentais causou a ruptura com as práticas religiosas indígenas. 

Palavras-chaves: História da América, Concílio, práticas religiosas, índios, 

cristianização, ruptura 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The present study analyzes the constitutions divided into ninety-three chapters of 

the First Mexican Provincial Council held in 1555. In this sense, as we have research 

problem is if the council norms respected or rejected the old religious practices. 

Through the reading of the religious chronicles of the Franciscan Bernardino de 

Sahagun and the Jesuit Jose de Acosta we seek indigenous religious practices reported 

everything that refers to the birth, marriage and penitence to, by the analysis of the 

constitutions of the council, scored the considerations about the administration of three 

of the sacraments: Baptism, Confession and Marriage. We identified what were the 

norms established by the conciliar assembly about the sacramental practices, whether it 

was taken into account the religious practices of the ancient Indians, who were still 

common in the region until 1555. The normatization of control intended to reconcile 

orthodoxy of doctrine and practice, generating conflicts and strategies of domination 

and resistance in an atmosphere of shock and political-cultural accommodation. We 

detected that when the council norms that regulate the sacramental practices caused 

the rupture with the indigenous religious practices. 

Keywords: America’s History, Council, religious practices, indians, christianization, 

rupture 
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INTRODUÇÃO 

 

O tema da conquista espiritual da América exerce uma atração irresistível 

para o historiador. Considerando a importância dos estudos acerca deste tema faz-

se necessário buscar, através das contribuições das crônicas religiosas e de outros 

documentos pela abordagem da história cultural, a visão do choque de culturas 

ocorrido a partir do século XVI. 

A conquista espiritual representou a ruptura de uma ordem ou de uma 

continuidade cultural indígena. As novas percepções religiosas destes povos acerca 

do mundo são o que mais atrai os estudiosos, por terem sido impostas de maneira 

radical e em pouco tempo. Com o choque de culturas, quais foram os maiores 

desafios para a Igreja no processo de evangelização dos índios na Nova Espanha? 

A busca de uma resposta para o nosso problema foi o centro norteador desta 

pesquisa.  

Durante os estudos, juntamente com o Prof. Dr. Fernando Torres-Londoño, 

nosso orientador, deparamo-nos com o seguinte documento: Primeiro Concílio 

Provincial Mexicano; edição fac-símile preparada por Cristóforo Gutierrez 1 , que 

consultou a edição do arcebispo do México, Francisco Antonio Lorenzana, de 1769, 

baseada na primeira edição de1556, que existe em várias bibliotecas do mundo por 

não ser muito rara. Gutierrez consultou uma delas na Biblioteca Casanatense2 de 

Roma. Mas com um documento tão complexo e vasto, era necessário delimitar 

nossa pesquisa. 

O Primeiro Concílio Provincial Mexicano ocorreu em um período de influência 

firme de reformas religiosas vigentes na Espanha. No entanto, a contra-reforma 

realizada pela Igreja Católica, através do Concílio de Trento durante as primeiras 

décadas do século XVI (1545-1563), não influenciou de forma determinante o 

Primeiro Concílio Provincial Mexicano, já que Trento sofreu três interrupções e, 

apesar de ocorrer de forma simultânea, o corpo eclesiástico que participou do 
                                                 
1  Fray Alonso de Montúfar: Primer Concílio Provincial: edición facsímil preparada por Cristóforo 
GUTIÉRREZ, México, 1555. 
2 A biblioteca Casanatense foi fundada pelo cardeal Jerônimo Casanate (1620-1700), de origem 
napolitano espanhol. Com a sua morte, o cardeal deixou um patrimônio para a fundação da biblioteca 
e um acervo considerável de cerca de vinte e cinco mil volumes. Atualmente, a biblioteca está a cargo 
do Estado Italiano e conta com mais de trezentos e cinquenta mil exemplares. 
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Concílio Mexicano teve dispensa do Concílio Tridentino. Deve-se levar em 

consideração, portanto, que o ordenamento eclesiástico baseou-se principalmente 

no Concílio de Sevilha de 1512, que foi, ou tentou ser, de certa forma, um modelo 

para as teologias das assembléias eclesiásticas na América Espanhola até 1546.   

A partir do documento, escolhemos analisar três sacramentos, nele, 

mencionados: o batismo, a confissão e o matrimônio. Isto porque a temática dava 

ênfase, entre outros assuntos, à evangelização dos índios, à reforma do clero, à 

administração dos sacramentos e ao trabalho realizado até então pelos 

missionários. O interesse era de descobrir, através da análise das constituições do 

Concílio, o que ficou estabelecido sobre estes sacramentos para os índios da nova 

Espanha. Assim, estabelecemos um estudo das práticas religiosas antigas com as 

novas circunstâncias proclamadas. Para o estudo das práticas religiosas antigas 

consultamos as crônicas do franciscano Bernardino de Sahagún e do jesuíta José 

de Acosta, nos concentrando nas seguintes práticas: nascimento, penitências e 

casamento indígena. 

Nosso objeto de estudo circunscreve-se à análise da dinâmica da aplicação 

dos sacramentos no documento do Primeiro Concílio Provincial Mexicano: a 

imposição de normas e as legislações, ou seja, o que ficou estabelecido para os três 

sacramentos entre os índios. Levamos em consideração a cultura nativa, os 

entendimentos antigos sobre o nascimento, as penitências e as o casamento, já que 

o Concílio pretendia ser uma resposta às perguntas de como conseguir concretizar a 

evangelização dos índios através das práticas sacramentais e conseguir o abandono 

e a rejeição das práticas religiosas antigas, que foram vistas como idólatras pelos 

religiosos. 

A análise propõe-se a se focar na linguagem do texto do documento, o modo 

de suas legislações, a imposição de suas normas, a formação de seus participantes 

e, de que maneira, através dessa leitura, podemos enxergar os entendimentos 

antigos das práticas religiosas indígenas e da evangelização já iniciada há trinta 

anos. Assim, nesta dissertação, nos propomos a apresentar dentro de um contexto 

de reformas religiosas na Europa e no Concílio de Trento ainda em curso, que 

pretendia universalizar práticas religiosas em todo o mundo cristão, a maneira na 

qual, em um mosaico de culturas relativamente diversas entre si, chegar-se-ia a um 

consenso na Nova Espanha sobre o batismo, a confissão e o matrimônio. 



 
 

 12

A partir da observação do objeto, postulamos algumas questões que, ao 

longo do percurso dessa pesquisa, serão respondidas: 

 Como a compreensão das práticas religiosas antigas e a primeira 

evangelização foram avaliadas pelo Primeiro Concílio Provincial Mexicano? 

 Através da adoção de quais práticas da administração do batismo, da 

confissão e do matrimônio, como o Concílio respondeu às permanências das 

práticas religiosas indígenas? 

Com base nos problemas levantados acima formulamos duas hipóteses que 

guiam a presente pesquisa: 

 A evangelização dos missionários mendicantes influenciou as práticas 

sacramentais estabelecidas no Concílio. 

 A tentativa de controle da ortodoxia da doutrina e das práticas gerou 

conflitos e estratégias de dominação e de resistência. 

 As normatizações estabelecidas pelo Primeiro Concílio Provincial 

Mexicano romperam com as práticas religiosas antigas dos índios. 

Esta pesquisa utilizou o método bibliográfico. Isto equivale ao levantamento e 

à identificação das crônicas religiosas (fontes primárias) e do documento do Primeiro 

Concílio Provincial Mexicano (Edição Facsímil), com o intuito de colocar o 

pesquisador em contato com o que já foi escrito sobre o tema e reforçar a análise e 

a manipulação das informações, dando-lhe meios para resolver tanto questões já 

formuladas quanto explorar novas áreas onde a pesquisa ainda não está 

suficientemente solidificada. 

A pesquisa bibliográfica orientar-se-á historicamente. A compreensão da 

natureza e da função das instituições, dos costumes e das diversas formas atuais de 

vida social, passa pela pesquisa de suas raízes históricas, ou seja, pelas suas 

origens no passado. Através dessa abordagem, por meio da reconstrução artificial e 

formal dos fatos e dos fenômenos do passado, o método histórico busca construir 

uma estratégia para conseguir estabelecer o processo de continuidade e de 

entrelaçamento entre os fenômenos. 
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Pela abordagem da História Cultural, analisaremos conceitos chaves, como o 

da cristianização3 da América (Cf. CORCUERA DE MANCERA, 1994), entendida 

pelos missionários como um processo que daria liberdade ao índio de abandonar a 

ignorância nos falsos deuses e abraçar a única crença verdadeira: a cristã. As 

religiões pagãs nativas deveriam ser, portanto, defrontadas e derrotadas. No 

entanto, para derrotá-las buscavam-se, simultaneamente nas crenças nativas, 

semelhanças com as tradições judaico-cristãs conhecidas profundamente pelos 

missionários. 

Segundo Gruzinski (2001), na América, o choque cultural é tão brutal quanto 

imprevisto. Isso porque o ambiente de onde vieram os conquistadores espanhóis 

não era homogêneo, havia a existência de três mundos: o cristão, o judeu e o 

muçulmano. Como afirma Gruzinski (1995), estas “diferentes espécies de gentes” 

tinham de encontrar meios de convivência em meio à heterogeneidade. Mesmo em 

desvantagem, o índio acabou interferindo e se inserindo em novas circunstâncias 

criadas e recriadas, como ocorre em toda a sociedade que se reconstitui. 

A dissertação, em sua forma estrutural, está composta de três capítulos e em 

cada um buscaremos responder às questões levantadas anteriormente e, a cada 

passo, corroborar as hipóteses que norteiam o desenvolvimento sistemático do 

projeto.  

No primeiro capítulo faremos uma introdução dos antecedentes do Primeiro 

Concílio Provincial, a fim de descobrirmos de que forma as práticas religiosas 

antigas estavam sendo tratadas no México desde 1524, ano da primeira junta 

apostólica mexicana. Para identificarmos a permanência de tais práticas religiosas 

antigas entre os índios, principalmente o que se referia ao nascimento, penitências e 

casamento, consultamos as crônicas que relatam sobre, de Bernardino de Sahagún 

e José de Acosta. Depois será feito um panorama geral da temática das juntas 

apostólicas e eclesiásticas, destacando a influência do Concílio de Sevilha sobre 

elas, já que não havia nenhum outro modelo que aliviasse essa situação ímpar de 

evangelização para os religiosos espanhóis. A análise das temáticas do concílio de 

Sevilha e das juntas indicará a troca de influências até mesmo com o primeiro 

                                                 
3 Segundo CORCUERA DE MANCERA, 1994, liberar é também salvar da escravidão e da sujeitação, 
porque o índio, para os missionários não deveria sujeitar-se a ignorância pelo temor, de acreditar em 
falsos deuses. Mas ela alerta que este termo só pode ter sentido como parte de uma linguagem 
mental da colônia e não como componente ideológico de uma corrente de pensamento atual. 
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Concílio Mexicano de 1555. Quais práticas e métodos permaneceram? Quais 

mudaram e por quê? Como o Primeiro Concílio padronizou as práticas 

sacramentais? 

No segundo capítulo trabalhamos a celebração do Primeiro Concílio 

Provincial Mexicano. As diversas impressões da edição analisada, a estrutura das 

constituições, a temática, o desenvolvimento da celebração, o corpo eclesiástico que 

participou e o alcance jurídico serão pontuados neste capítulo.  

No terceiro capítulo, analisamos as normatizações das práticas sacramentais: 

batismo, confissão e matrimônio; como resposta do Concílio à permanência das 

práticas religiosas antigas. Dialogando com o primeiro capítulo encontraremos quais 

práticas ainda eram comuns. Por exemplo, a poligamia ou a existência de casais 

amancebados, unidos sem matrimônio, desde que fosse acordada entre as famílias 

dos jovens nativos eram práticas comuns ou não?. Passado trinta anos de 

evangelização, ainda existiam na sociedade estas práticas na visão da assembléia 

conciliar? Caso essas práticas ainda existissem, o que estabeleceu o Concílio a 

respeito disso? A normatização conciliar respeitou as práticas religiosas ou 

simplesmente as rejeitou e as condenou? 

As oferendas feitas aos deuses e a maneira como os indígenas dedicavam-se 

a eles era, para Sahagún (1997), admirável. No entanto, para que esta devoção se 

transplantasse para o cristianismo era fundamental a aprendizagem da língua nativa. 

Havia, portanto, uma vontade de comunicação, a fim de que o sacerdote pudesse 

identificar práticas idolátricas que persistiam. O conhecimento da língua indígena foi 

adquirindo grande importância com o passar do tempo. O Concílio continuava a 

valorizar a língua nativa? Ela foi, a partir da normatização, utilizada de qual forma? 

 Quanto ao nascimento do indígena buscavam-se conselhos supersticiosos, 

adivinhos e a estrutura que o recebia estavam envolta em práticas de antigas 

tradições. Essas práticas sobreviveram ou se adaptaram a nova realidade cristã? A 

partir destas questões e destas constatações, no terceiro capítulo, analisaremos se 

os três principais sacramentos padronizados pelo Concílio se adaptaram às práticas 

religiosas antigas ou romperam com elas. Enfim, como a sociedade colonial da 

região do México reagiu à proclamação do I Concílio Provincial. 
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CAPÍTULO I: OS ANTECEDENTES DO CONCÍLIO: AS 

DIFICULDADES DE EVANGELIZAÇÃO 

 

Almejamos, neste capítulo, esclarecer o cotidiano da introdução do 

cristianismo na Nova Espanha. Para tanto é necessário situar o leitor no contexto 

histórico do século XVI. Com a conquista da América, os espanhóis encontraram um 

mosaico de culturas jamais vistas até então. Como afirma Gruzinski, eles se 

depararam com um verdadeiro “turbilhão de crenças”: 

 

A conquista dos campos índios e as mutações urbanas inscrevem-se no 
contexto de uma nova cristandade, criada com todas as peças num espaço 
bem mais vasto que a Europa ocidental. Essa cristandade não podia ser a 
simples reprodução do modelo europeu, então dilacerado pelo cisma 
luterano, e depois pelas guerras de religião. Ela exigia o estabelecimento 
rápido de uma infra-estrutura material colossal e só poderia se desenvolver 
“em duas velocidades”, pois reunia populações novas, vindas da Europa e da 
África, consideradas cristãs, e milhões de autóctones a evangelizar que não 
eram assimiláveis a uma minoria como os mouros da Espanha. (GRUZINSKI, 
2006, p. 348) 

 

Em 1511 estabeleceu-se a primeira instituição que introduziu, de forma 

permanente, a administração espanhola na América: a audiência de Santo Domingo. 

Em menos de um século, dioceses, províncias monásticas, oficialidades, bispos, 

missionários e clérigos desdobraram-se, como afirma Gruzinski, em “... um tabuleiro 

humano e institucional imitado da Península, sob o olhar vigilante da Coroa 

espanhola” (GRUZINSKI, 2006, p. 348). Percebiam-se, neste tabuleiro humano, as 

dimensões e a complexidade de anunciar o Evangelho no Novo Mundo, que a cada 

ano e a cada nova conquista aumentava e se multiplicava. Mais territórios, milhões 

de habitantes e, ao mesmo tempo, a presença de crenças profundamente 

enraizadas nas pessoas, traduzidas em inúmeros e em diferentes rituais que 

marcavam a vida da pessoa do nascimento à morte.  

De 1511 até a chegada dos primeiros franciscanos em 1524, as autoridades 

eclesiásticas, auxiliadas pelos breves papais e secundadas pela Coroa espanhola, 

concordaram que os índios tinham alma. Mesmo recorrendo às práticas 

consideradas abomináveis como a antropofagia praticada no Caribe (Cf. 
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LOCKHARD, 2002, p. 85), eles tinham condições de se converter ao cristianismo. 

Assim, era missão dos reis da Espanha, dos bispos, dos sacerdotes e dos religiosos 

anunciarem o Evangelho e trazer os índios para a verdadeira religião. No decorrer 

dos anos, vários documentos de intervenção normativa e de organização 

eclesiástica advindos de Roma, como os breves papais e as bulas, expressavam a 

concessão aos Reis da Espanha da propagação da fé cristã nas ilhas e nas terras 

descobertas ou a descobrir. Já em 1493, na Bula de Alexandre VI4 (1492-1503) 

afirmava-se: 

 

Pela autoridade do Deus-Todo-poderoso a nós concedida em S.Pedro, assim 
como do Vicariato de Jesus Cristo, a qual exercemos na terra, para sempre, 
no teor das presentes, vo-las doamos, concedemos e entregamos com todos 
os seus domínios, cidades, fortalezas, lugares, vilas, e direitos, jurisdições e 
todas as pertenças. E a vós a aos sobreditos herdeiros e sucessores 
fazemos, constituímos e deputamos por senhores das mesmas, com pleno, 
livre e total poder, autoridade e jurisdição. (...) que devais enviar para as 
terras firmes e ilhas atrás citadas varões honestos e tementes a Deus, 
doutos, peritos e experimentados, para instruírem os sobreditos moradores e 
habitantes na fé católica e ensiná-los nos bons costumes, empregando toda a 
devida diligência nas coisas antes ditas. (SUESS, 1992, p. 249) 

 

Anos depois, na Bula Sublimis Deus, de 02 de junho de 1537, Paulo III (1534-

1549) declarava que os índios são livres e capazes de viver a fé cristã:  

 

Deus altíssimo de tal modo amou o gênero humano que criou o homem não 
só capaz de participar dos bens como as demais criaturas, mas até mesmo 
de alcançar o inacessível e invisível Sumo Bem e vê-lo face a face. Tendo 
sido criado, segundo o testemunho da Sagrada Escritura, para atingir a vida e 
felicidade eterna, e como ninguém pode chegar à vida e felicidade eterna 
senão pela fé em Nosso Senhor Jesus Cristo, é forçoso admitir que faz parte 
da condição e natureza humana receber a fé em Cristo, e que todo aquele 
que compartilha a natureza do homem haverá de ser apto a receber a mesma 
fé. Não cremos haja alguém tão insensato que julgue poder obter, ele mesmo, 
um fim quando não pode de modo algum conseguir o meio sumamente 
necessário. 

É neste sentido que entendemos ter, a própria Verdade, que não se engana 
nem pode enganar, dito, ao destinar pregadores da fé para o exercício da 
pregação: ‘Ide, pois, ensinai todas as gentes’. Disse “todas”, sem nenhuma 

                                                 
4 Breve Inter Caetera de 04 de maio de 1493. Segundo Paulo SUESS, 1992, p. 252, existe uma bula 
menor de 04 de maio de 1493, cujos textos são quase idênticos. Ver documento 30 em (SUESS, 
1992, p.250) 
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restrição, já que todas possuem a capacidade de aprender a doutrina da fé. 
(SUESS, 1992, p. 273). 

 

É do confronto entre a Igreja na América, que se definia como missionária, e 

uma realidade de crenças e de práticas que para os indígenas fazia todo sentido, 

que trata esta dissertação e, em particular, este capítulo. Pontuamos, aqui, os 

esforços coletivos presentes nas reuniões eclesiásticas para definir a maneira 

melhor e mais eficaz de introduzir os índios no cristianismo e de extirpar suas 

crenças e suas práticas antigas. Analisamos, pois, como as sete juntas eclesiásticas 

transcorridas entre 1524 e 1546, tendo como inspiração o Concílio de Sevilha de 

1512, responderam, em termos pastorais e canônicos, aos desafios que lhes 

representava uma realidade religiosa profundamente enraizada em milhões de 

pessoas. Como afirmado na introdução, quando observamos a relação entre o 

Concílio de Sevilha e as juntas eclesiásticas privilegiaremos a análise dos 

sacramentos do batismo, da confissão e do casamento, tanto o que estiver 

relacionado às determinações eclesiásticas como nas suas formas de presença 

entre os mexicas. 

 

1.1 – Definição e importância do Concílio no contexto histórico 

Antes de apresentar as decisões a respeito da cristianização das Américas 

presentes no Concílio de Sevilha de 1512 e para que se possa entender a dinâmica 

do Concílio de México de 1555, elaboramos uma pequena consideração sobre o que 

representavam os concílios para a Igreja Católica. 

Os concílios, ao longo da história, marcaram os momentos mais significativos 

da vida da Igreja, levando-se em consideração, ainda, os longos períodos de 

preparo, de aplicação e de aceitação. Os concílios não são, portanto, fortuitos, 

apesar de, às vezes, ocorrerem de forma descontínua. Conforme o grande estudioso 

dos concílios ecumênicos Giuseppe Alberigo: 

 

A celebração de grandes assembléias conciliares constitui uma marca que 
atravessa toda a secular história cristã. Nascidos espontaneamente, sem que 
houvesse projeto preliminar, os concílios influenciados também pelos 
modelos do Sinédrio hebraico e do Senado romano – são uma das mais 
interessantes e significativas manifestações da dinâmica de comunicação no 
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nível intereclestial que caracteriza o cristianismo dos primeiros séculos e que 
o anima constantemente. (ALBERIGO, 2005, p. 6) 

 

Os concílios, pois, são símbolos da tentativa da Igreja de se comunicar com 

seus fiéis na comunidade, mas, a partir do rompimento da comunhão entre Oriente e 

Ocidente, os concílios gerais da Idade Média transformaram-se em uma verdadeira 

legislação social, destinados a regular aspectos cruciais da vida da sociedade, tais 

como propriedades, procedimentos jurídicos, matrimônios, dentre outros. Nesses 

concílios o Papa selecionava os participantes, sendo ele quem decidia quais bispos 

seriam convocados e quais não. Os cardeais ganharam cada vez mais espaço nos 

concílios papais. Os representantes das ordens mendicantes também obtiveram 

notoriedade por causa do seu inesperado e crescente sucesso. O imperador e os 

soberanos participavam dos concílios, uma vez que eles mais pareciam assembléias 

representativas da cristandade ocidental5.  

A realização concreta dos concílios permite, segundo Alberigo, algumas 

constatações. A primeira seria a variação da composição dos concílios, já que havia 

modificações na agregação dos membros de acordo com os períodos históricos, os 

contextos culturais e as concepções eclesiológicas dominantes. O que permanece 

em todas as celebrações é a participação episcopal. Não há, para Alberigo, 

nenhuma chance de esquematizar ou de criar critérios de participação dos concílios. 

Ele ainda afirma: 

 

Em sua variedade e disparidade, os concílios têm em comum o fato de serem 
um evento (às vezes significativo, outras insípido) complexo e flexível, no qual 
estão presentes forças e correntes diversas, cujas decisões exprimem o grau 
de consciência histórica e de coerência evangélica da Igreja (ou de uma parte 
da Igreja) numa determinada época. (ALBERIGO, 2005, p. 8) 

 

                                                 
5 Os cardeais ganharam mais espaço nos concílios porque era o próprio papa que escolhia os 
participantes e era o mesmo que criava o cardeal, ou seja, é da decisão pessoal do pontífice que se 
concede este título a alguém. Segundo AMPUDIA: “A diferencia de los obispos, cuya jerarquía de 
orden es indeleble al ser una consagración, el Papa “crea un cardenal”, esto es, se trata de una 
decisión pontificia personal, que lo mismo puede conceder el título que retirarlo” (1998, p.178). 
Quanto à notoriedade que as ordens mendicantes ganharam, ela ocorreu devido ao fato de que elas 
surgiram no século XIII diante do processo de urbanização e das necessidades de uma nova 
espiritualidade durante o Renascimento. As ordens mendicantes viviam em conventos e faziam votos 
de pobreza e se dedicavam às tarefas humanitárias, espalhando o evangelho. Com isso, estavam 
mais próximas da comunidade e atendiam as suas necessidades naquele momento. (Cf. AMPUDIA, 
1998, p. 209) 



 
 

 19

Não há dúvida de que a celebração de um concílio refletia os anseios da 

época em que ocorreu, anseios advindos de variadas parcelas da sociedade, 

representadas por seus participantes e pela comunidade. 

A segunda constatação refere-se à fisionomia dos concílios, que, de acordo 

com o período histórico, tinha a sua função alterada. A flexibilidade da fisionomia 

dos concílios ocorreu tanto na Antiguidade como na Idade Média. Outra constatação 

seria a ecumenicidade dos concílios, isto é, a representatividade universal de uma 

assembléia e a expansão das normas e das decisões por ela estabelecida. Segundo 

Alberigo: 

 

A evolução histórica parece caracterizada por uma progressiva redução da 
ecumenicidade dos concílios – de universais a ocidentais, de ocidentais a 
romanos – e também do seu horizonte. A hegemonia do serviço à fé vivida da 
comunidade parece, aos poucos, dar lugar à funcionalidade à instituição 
eclesial. De vez em quando varia, pois, não só o objeto dos concílios, mas 
sua própria abordagem do mistério da revelação e da concreta condição 
eclesial. (ALBERIGO, 2005, p. 9) 

 

Por vezes, os concílios ocorreram por se acreditar ser necessária, para a 

comunidade, a sua celebração; seja por questões cronológicas, geográficas ou 

históricas 6 . A partir do rompimento da comunhão entre Oriente e Ocidente, os 

concílios gerais da Idade Média não priorizaram mais as necessidades da 

comunidade que, aos poucos, foram sendo substituídas pela funcionalidade e pelas 

prioridades da instituição eclesial. 

 

1.2 – Concílio de Sevilha de 1512 

Até a criação das primeiras províncias eclesiásticas de Santo Domingo, 

México e Lima em 12 de fevereiro de 15467, todo o continente americano e suas 

dioceses eram subordinados à Sevilha, pois esta cidade era o ponto de ligação entre 

as novas regiões descobertas e a corte espanhola. De Sevilha (Cf. LOCKHARD, 

                                                 
6 Todas as questões referiam-se às dificuldades e às mudanças ocorridas na comunidade que, de 
certa maneira, clamavam por um Concílio. Um concílio podia ocorrer para marcar uma data 
importante na história do cristianismo ou para ressignificar algum acontecimento na história da 
comunidade. Questões geográficas referiam-se à criação de novas dioceses, que ocorria devido à 
ampliação, por exemplo, de um reino ou de uma cidade (Cf. ALBERIGO, 2005, p. 8-10). 
7 Super Universis Orbis criadas por Paulo III (Cf. SUESS, 1992, p. 973). 
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2002, p. 91) saíam muitas embarcações com pessoas com os mais diversos 

objetivos, tais como comerciantes, imigrantes, sacerdotes e missionários. Sevilha 

era um importante centro comercial que atraía pessoas de variadas classes sociais, 

culturas e religiões. A Igreja Católica teve que lidar com este mosaico de culturas 

sem criar empecilhos ao comércio, ou seja, às riquezas obtidas pela Coroa 

Espanhola com a Conquista. Assim, eram também em Sevilha que desembarcavam 

muitas riquezas advindas do Novo Mundo, como também eram contadas as 

aventuras relatadas por testemunhos, por cartas e por documentos, que narravam 

as experiências e os resultados do anúncio da fé cristã entre os nativos. 

Este trânsito de pessoas de todas as localidades da Península e de fora dela 

acontecia em Sevilha desde 1492, quando Colombo chegou às novas terras. O que 

atraía as pessoas para esta cidade era a expectativa de enriquecer com a conquista 

da América e as enormes possibilidades de comércio que Sevilha oferecia. Para 

Sevilha foram também cristãos novos provenientes do judaísmo e os conversos do 

islamismo que se dedicavam à prática do comércio. 

Atraindo toda esta diversidade cultural e religiosa, o arcebispo de Sevilha, 

Don Diego de Deza, teólogo dominicano de Salamanca, decidiu convocar um 

concílio em 1512. O arcebispo pretendia responder eficazmente aos novos 

problemas surgidos, como os detectados na vida eclesiástica, que sofria com a falta 

de vitalidade e de exercícios dos costumes cristãos, bem como da ausência do 

cumprimento das normativas papais e episcopais. No entender de Alejos e 

Saranyana, foi do Concílio de Sevilha de 1512 e de seu espírito renovador que 

saíram os princípios eclesiásticos que inspiraram as formas de presença da Igreja 

nas imensas terras da América (Cf. 1996, p. 31). 

Seguindo os costumes da época, o Concílio não se limitou a estabelecer 

apenas normas, mas também penas eclesiásticas e pecuniárias. Os aspectos mais 

importantes do Concílio eram destinados aos sacerdotes e aos paroquianos. Os 

sacerdotes deveriam ter uma postura exemplar diante da comunidade, 

principalmente no cumprimento do ministério, pois só assim poderiam corrigir com 

mais firmeza os paroquianos que não vivessem bem em sua fé. Estava presente nos 

artigos uma preocupação específica com os recém-convertidos da província: judeus 

e muçulmanos. 
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Nos artigos consta também a preocupação com os vícios, tais como a gula e 

os jogos, presentes nas festas realizadas pela Igreja. O que comumente se 

observava durante essas festividades era a inversão de valores, mesmo entre os 

clérigos, que julgavam que naquele dia especial poderiam desrespeitar regras 

criadas pela Igreja.  Havia também dizeres a respeito das penas pecuniárias a quem 

acolhesse adivinhos e magos em suas dependências. As constituições do Concílio 

estabeleciam normas tanto no plano público como no privado, tentando normatizar o 

comportamento dos sacerdotes e dos fiéis dentro e fora da paróquia: 

 

Con los pocos ejemplos recién señalados es fácil comprender que las 
disposiciones de 1512 contribuyeron a una importante moralización de las 
costumbres públicas y privadas, y a una mayor instrución religiosa del pueblo 
cristiano. (ALEJOS; SARANYANA, 1996, p. 319) 

 

Assim, como Alberigo (Cf. 2005, p.6) afirmou, os Concílios ocorridos durante 

a Idade Média eram tentativas de a Igreja comunicar-se com os fiéis da comunidade, 

muitas vezes, para regular aspectos cruciais da vida da sociedade tanto no âmbito 

público como no âmbito privado. As características das constituições do Concílio de 

Sevilha refletiram os desafios e as dificuldades enfrentados pela Instituição no 

cotidiano da época e de um lugar específico. Os sacerdotes eram advertidos quanto 

ao seu comportamento. Prestava-se atenção ao jeito de andar, de se vestir, de 

conversar, de comer e de beber; cantar ou bailar era, de fato, proibido, assim como 

blasfemar, acompanhar corridas de touros e passear em horas pouco adequadas. 

Isso nos faz pensar sobre o comportamento corriqueiro dos sacerdotes até 1512, 

comportamento esse responsável pela quantidade de constituições especialmente 

dirigidas a eles. Como se afirma em Historia de la Teología Latino Americana: 

 

Determinaba el Concílio de 1512 que los sacerdotes confesasen y 
comulgasen al menos em las três pascuas del año (Resurrección, 
Pentecostes y Navidad), y con un sacerdote habilitado para oír confesiones; 
exortaba que los clérigos viviesen em castidad y se prohibía que tuviesen 
concubinas y asistiesen a matrimônios o bautismos de sus hijos o nietos y se 
les dejase donación o legado. (ALEJOS; SARANYANA, 1996, p. 319) 
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Proibia-se também que os sacerdotes dessem licenças aos religiosos para 

celebrar missas, pois os sacerdotes deveriam pedir autorização aos bispos, já que a 

autonomia dos sacerdotes feria a autoridade dos bispos e dos arcebispos. Tal 

proibição ocorreu, porque era comum se aproveitar da licença concedida pelos 

sacerdotes para mudar de hábito. Assim, exigia-se examinar os candidatos às 

ordens, de acordo com as qualidades estabelecidas pelos sagrados cânones e não 

somente pela influência de pessoas poderosas. Os clérigos estavam proibidos de 

celebrar matrimônios clandestinos ou matrimônios de estrangeiros sem 

comprovação de que poderiam se casar de fato. Sobre o culto estava proibido 

celebrar missas ou administrar sacramentos em casas particulares, salvo no caso de 

extrema-unção.  

Fica claro que as disposições sobre a vida clerical e litúrgica refletiam as 

falhas existentes na vida eclesiástica não só da província de Sevilha, mas de toda a 

Espanha. Este Concílio simbolizava uma tentativa de mudança do clero secular, 

que, segundo Alejos: 

 

Fue, pues, um típico sínodo de reforma, com especial atención a corregir las 
costumbres de los clérigos; a restaurar el esplendor del culto; y a fomentar la 
formación catequética del pueblo cristiniano en los temas más fundamentales, 
particularmente la vida sacramental, la moral matrimonial y el cumplimiento 
dominical; con una importante incidencia en la moralización de las 
costumbres públicas en la reafirmación de los fueros eclesiásticos. También 
introdujo orden em las cuentas econômicas de las iglesias parroquiales y en 
la administración de los benefícios, y sanciono, mucho antes que Trento, la 
obligatoriedad de la residência para el clero con cura de almas. 

Estas decretales sirvieron de pauta, como se há dicho, a la Iglesia 
novohispana hasta la creación, em 1547, de la archidiócesis de México. 
(ALEJOS; SARANYANA, 1996, p. 321)  

 

Segundo os autores, antes mesmo de Trento, uma reação da Igreja já havia 

sido instaurada na Província de Sevilha. O concílio de 1512, pela tentativa de 

resolver novos problemas, nunca vistos, advindos do fluxo em Sevilha de pessoas 

com novas crenças, com diferentes costumes e com culturas desconhecidas, que, 

às vezes, eram consideradas inapropriadas pela Igreja, fora utilizado como 

inspiração pela Igreja da Nova Espanha até 1547, quando da criação da 

Arquidiocese do México. No entanto, devemos lembrar que a simples reprodução de 

um modelo europeu na América não daria conta da evangelização de milhões de 
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autóctones, que não se comparavam com uma reduzida população de mouros 

muçulmanos. 

 

1.3 – Práticas Religiosas Antigas 

Segundo Motolínia (1979)8, em 1524 chegaram doze franciscanos ao México. 

Doze como os doze apóstolos de Cristo, que tiveram a oportunidade de ver de pé o 

monumental Templo Maior dedicado aos deuses Huitzilopochtli e Tlaloc. Devem ter 

visto também na frente, na mesma praça, os templos dedicados a Quetzaltcoatl e 

Tezcatlipoca e o conjunto de templos, onde se guardam inúmeras imagens de outros 

deuses menores e de divindades cultuadas nas diversas regiões submetidas ao 

governo dos Mexicas.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1 – Templo Mayor de Tenochtitlan – Códice Ixtlilxochit – 1552 
Fonte: http//www.d.umn.edu/clã/faculty/troufs/anth3618/maaztec.html 

 
                                                 
8 Para um maior aprofundamento sobre a evangelização na Nova Espanha desde a chegada dos 
primeiros franciscanos em 1524: Fray Toribio MOTOLÍNIA, Historia de los Índios de la Nueva España, 
1979. Esta obra é a base fundamental para a construção da introdução ao tópico. 
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Em 1529 chegou ao México um segundo grupo de franciscanos, que 

diferentemente do primeiro, não pode ver os templos e os prédios, porque a 

destruição dos mesmos, junto com os ídolos indígenas, foi feita numa tentativa de 

apagar da memória dos nativos suas crenças e suas práticas, consideradas pelos 

cristãos diabólicas e bárbaras. Enquanto o primeiro grupo de franciscanos 

empenhou-se em batizar o máximo de índios que pudesse, o segundo grupo 

constatou que o batismo era superficial. A cristianização era ao mesmo tempo uma 

presença irrefutável e superficial, já que as crenças e as práticas antigas não haviam 

desaparecido como os ídolos, como os prédios e como os templos. 

Já com certo conhecimento da língua nativa, um dos franciscanos do segundo 

grupo, Frei Bernardino de Sahagún 9 , talvez o mais notável deles, conseguiu 

entender que a religião antiga permeava toda vida dos mexicas e que havia práticas 

e costumes que podiam ser associados ou aproximados de ritos e de cerimônias 

cristãs ou mesmo dos sacramentos. Sahagún não desejava somente conhecer para 

converter, mas também para passar a diante toda a sua experiência como profundo 

conhecedor da língua e da cultura dos nativos. Tinha como objetivo identificar as 

práticas consideradas por ele idolátricas, que persistiam entre os nativos, e 

contribuir, assim, para a disseminação da doutrina cristã. Sahagún elaborava suas 

obras utilizando um método sistematizado de acercamento: reunia os principais 

habitantes da região, que lhe indicavam os mais sábios anciãos, que sobreviveram à 

violenta conquista espanhola, para que eles lhe respondessem tudo o que trazia em 

seu questionário preelaborado (Cf. SANTOS, 2002, p. 116). 

Feita uma pequena apresentação do cronista Sahagún, apresentamos outro 

cronista não menos importante, o jesuíta José de Acosta, já que a maioria dos 

europeus construiu sua visão dos americanos a partir da obra de Acosta, o que o 

torna um cronista muito importante. O jesuíta José de Acosta nasceu em 1540, em 

                                                 
9 Frei Bernardino de SAHAGÚN nasceu em 1499 na Província de Santiago. Entrou para o convento 
de sua vila natal, Sahagún, e com treze ou quatorze anos foi para Salamanca. Em Salamanca 
recebeu o hábito da ordem dos franciscanos. Em 1529, o frei Bernardino chegou a Nova Espanha em 
meio a um processo de destruição da antiga capital mexica, Tenochtitlan, e dos ídolos indígenas. O 
método evangelizador aplicado na época consistia no batismo em massa, que, para ele, era 
superficial já que muitos índios conversos não haviam renunciado aos seus antigos deuses, ainda 
que frequentassem a Igreja e recebessem sacramentos. Frei Bernardino de SAHAGÚN fez um 
trabalho único sobre a antiga cultura mexicana, com o objetivo de conhecer seus principais aspectos 
e identificar práticas consideradas, por ele, idolátricas. A partir desses objetivos, SAHAGÚN dedicou-
se por anos a um trabalho de descoberta e de pesquisa que resultou em uma obra monumental: 
Historia general de cosas de Nueva España. Sua obra monumental mais parece um manual 
enciclopédico, que objetivou guiar os missionários religiosos (Cf. SANTOS, 2002, p.114). 



 
 

 25

Mendina del Campo, Espanha. Aos doze anos tornou-se noviço da Companhia de 

Jesus em Salamanca e, depois de fazer os votos em 1554, voltou a residir em 

Medina até 1557. Produziu, durante o século XVI, a narrativa mais lida na Europa 

sobre o mundo americano até o século XVIII. Sua Historia natural y moral de las 

Índias foi publicada em 1589 e traduzida para outras línguas européias. Acosta 

preocupava-se nas suas obras em identificar qual o local que o Novo Mundo 

ocuparia no Mundo cristão a partir de determinado momento. Para isso, segundo 

ele, não era necessário pesquisar minuciosamente as antigas práticas religiosas, 

detalhar imagens dos deuses antigos ou conhecer profundamente o funcionamento 

do calendário mesoamericano. (Cf. SANTOS, 2002, p.162) 

 Uma série de textos feitos a partir da consulta das obras do franciscano 

Bernardino de Sahagún e do padre jesuíta José de Acosta revela a presença 

cotidiana de práticas associadas ao nascimento, à confissão e ao casamento, 

baseados nesses textos, trabalharemos, a seguir, tais práticas. 

 

1.3.1 - O Nascimento entre os indígenas segundo Sahagún 

Sahagún descreveu detalhadamente cada momento da cerimônia de 

nascimento realizada pelas antigas famílias mexicanas. Seu objetivo era conseguir 

identificá-las no cotidiano, caso persistissem. Isto explica o seu detalhismo. Segundo 

ele, quando um bebê vinha ao mundo em uma família mexicana, era a parteira que 

cuidava do cumprimento de todos os ritos prescritos, dirigindo-se ao recém-nascido, 

dando-lhe boas-vindas e lhe advertindo de possíveis penas que pudesse vir a sofrer 

neste mundo:  

 

Y luego hablaba la partera a la criatura; si era varón decíale: Seáis muy bien 
llegado, hijo mio, muy amado. Y si era hembra, decía: “Señora mia muy 
amada, seáis muy bien llegada, trabajo hábeis tenido; os há enviado acá 
vuestro padre humaníssimo, que está en todo lugar, criador y hacedor; hábeis 
venido a este mundo donde vuestros parientes viven en trabajos y en fatigas, 
donde hay calor destemplado y frios y aires, donde no hay placer ni contento, 
que es lugar de trabajos y fatigas y necesidades; hija mia, no sabemos si 
viviréis mucho en este mundo, quizá no os merecemos tener, no sabemos se 
viviréis hasta que vengas a conocer a tus abuelos y a tus abuelas, ni 
sabemos si ellos os gozarán algunos dias. No sabemos la ventura o fortuna 
que te há cabido, no sabemos qué son los dones o mercedes que te há hecho 
nuestro padre y nuestra madre, el gran señor y la gran señora que están em 
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los cielos; no sabemos qué traes, ni qué tal es tu fortuna, si traes alguna cosa 
con que nos gocemos (SAHAGÚN, 2000, p. 616). 

 

Percebe-se a importância da parteira no nascimento da criança indígena, 

visto que era ela que lhe dava boas-vindas de forma carinhosa e com ternura. Ela 

tinha a missão de questionar, no primeiro momento do nascimento, com qual graça 

a criança veio ao mundo, ou seja, se era afortunada ou não. Quando cortava o 

umbigo, a parteira determinava, de acordo com o sexo da criança, onde ele deveria 

ser enterrado ou entregue. Se fosse menino, entregava o umbigo para que os 

guerreiros pudessem enterrá-lo no exato local do combate com os inimigos. Isto 

determinava desde o nascimento qual seria o destino da criança. Já o umbigo da 

menina era enterrado na casa, simbolizando que o destino da mulher indígena era o 

de não abandonar o lar; que todo o seu trabalho era no lar e para o lar: “Habéis de 

estar dentro de casa como el corazón dentro del cuerpo... hábeis de ser la ceniza 

con que se cubre el fuego del hogar” (SAHAGÚN, 2000, p. 619). 

A parteira lavava a criança e fazia do momento do banho uma nova fase do 

ritual de nascimento, já que eram feitas orações à deusa da água chamada 

Chalchiuhitlicue10. Se fosse menino11 dizia-lhe:  

 

Hijo mio, llega a vuestra madre la diosa del água llamada Chalchiuhitlicue o 
Chalchiuhtlatónac; tenga ella por bien de te recibir, y de lavarte; tenga ella por 
bien de apartar de ti la suciedad, que tomaste de tu padre y madre, tenga por 
bien  de limpiar tu corazón, y  de hacerle bueno y limpio; tenga por bien te dar 
buenas costumbres.  (SAHAGÚN, 2000, p. 621) 

 

Depois de inúmeros agradecimentos e saudações, através do nascimento da 

criança, o passado da família era exaltado e se tornava motivo de grande orgulho. O 

pai do recém-nascido trazia outra personagem, tão importante quanto a parteira: o 

adivinho. O adivinho era especialista no estudo dos livros sagrados. Só ele podia 

                                                 
10 Chalchiuhitlicue era a deusa da água, que era pintada como mulher. Era irmã dos deuses da 
chuva, que se chamavam tlaloques. Era honrada pelos senhores e pelos reis junto com a deusa dos 
mantimentos, Chicumecóatl, e a deusa do sal, Huixtocíhuatl, porque diziam que estas três deusas 
mantinham o povo (gente popular) para que pudessem viver e se multiplicar (Cf. SAHAGÚN, 2000, p. 
81). 
11 O sexo dos recém-nascidos só é mencionado se houver diferença na cerimônia, caso contrário é o 
mesmo procedimento para ambos. SAHAGÚN (2000) menciona os dois ao mesmo tempo e apenas 
os difere quando os rituais são distintos. Chega a chamá-los de criaturas. 
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afirmar a qual signo a criança pertencia, de acordo com o dia do nascimento. 

Quando a criança era afortunada, de acordo com o signo, no dia seguinte ocorria o 

batismo; mas se a criança nascia em um dia considerado nefasto, era a 

engenhosidade do adivinho que fazia toda a diferença: “No nació en buen signo el 

nino, nació en signo desastrado, pero hay alguna razonable casa que es de la 

cuenta de este signo, lo cual templa y abona la maldad de la principal” (SAHAGÚN, 

2000, p. 621-622). Neste caso a cerimônia do nascimento ocorria depois de quatro 

dias, que era o limite máximo que um recém-nascido poderia aguardar, segundo as 

antigas tradições.  

A cerimônia indígena não era celebrada por um sacerdote ou por um 

adivinho, ela era celebrada pela própria parteira responsável por trazer a criança ao 

mundo. A cerimônia acontecia no pátio com a presença de objetos simbólicos e era 

constituída por duas partes: o lavatório ritual do recém-nascido e a escolha do nome. 

Assim afirmava a parteira: 

 

Oh Águila, oh tigre, oh valiente hombre, nieto mio! Hás llegado a este mundo, 
háte enviado tu padre y tu madre, el gran señor y la gran señora. Tu fuiste 
criado y engendrado em tu casa que es el lugar de los dioses supremos del 
gran señor y de la gran señora que están sobre los nueve cielos; hízote 
merced nuestro hijo Quetzalcoátl, que está em todo lugar; ahora júntate com 
tu madre la diosa del água, que se llama Chalchiuhitlicue. (SAHAGÚN, 2000, 
p. 621) 

 

Com os dedos molhados, a parteira derramava gotas de água sobre a boca 

da criança e afirmava que a água era uma representação da deusa mencionada e 

que a criança deveria receber e valorizar a água. A parteira ainda tocava com a mão 

úmida o peito, a cabeça e, por fim, todo o corpo da criança, sempre agradecendo 

aos deuses e os louvando. Quando o corpo da criança havia sido lavado, a parteira 

afirmava:  

 

Adonde quiera que estás, tu que eres cosa empecible al nino, dejále e vete, 
apártate de él, porque ahora vive de nuevo y nuevamente nace este nino, 
ahora outra vez se purifica y se limpia, outra vez lo forma y engendra nuestra 
madre Chalchiuhitlicue. (SAHAGÚN, 2000, p. 623) 
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Depois dos ritos da água, iniciava-se o rito aos céus e à terra. A criança era 

apresentada por quatro vezes aos céus, saudava a deusa terra, esposa divina do sol 

e, por último, o menino tomava um escudo e flechas pedindo aos deuses que ele 

fosse um guerreiro virtuoso. A cerimônia com as meninas não apresentava a recém-

nascida ao sol, pois o sol era o deus dos homens e dos guerreiros. “La curandera 

nocturna”, chamada Yoaltícitl, era invocada para os meninos e para as meninas.  

Depois de todos estes ritos, o nome e/ou o sobrenome da criança era 

escolhido de acordo com o dia do seu nascimento, que correspondia a um dos 

deuses do panteão. Por fim, havia um grande banquete que reunia toda a família, no 

qual somente os anciãos poderiam entregar-se à bebida.  

 A descrição de Sahagún assegurava aos missionários o conhecimento das 

antigas práticas religiosas indígenas com um único objetivo: aprendê-las para 

identificá-las nos sacramentos cristãos, caso os índios conversos não tivessem 

renunciado a elas. Para o frei, os missionários deveriam agir como médicos que 

precisam conhecer bem a moléstia para receitar um remédio adequado e eficaz. Os 

índios eram vistos, por ele, como enfermos. 

 

1.3.2 - O Nascimento entre os indígenas segundo José de Acosta  

Disposto a identificar nas cerimônias dos naturais semelhanças com os 

sacramentos cristãos, Acosta descreveu a cerimônia do nascimento. Mencionava os 

rituais realizados, principalmente com os filhos recém-nascidos de reis e de 

senhores, que tinham suas orelhas e seu membro viril mutilados. Segundo Acosta: 

 

En nasciendo, los lavaban los sacerdotes, y después de lavados, les ponían 
en la mano derecha uma espada pequena, y en la izquierda uma rodelilla. A 
los hijos de la gente vulgar les ponían las insígnias de sus ofícios, y a las 
ninas, aparejos de hilar, y tejer y labrar, y esto usaban por cuatro dias, y todo 
esto delante de algun ídolo. (ACOSTA, 2006, p. 297) 

 

A presença da água e de objetos, que representassem o ofício que seria 

praticado pela criança recém-nascida, aproxima o ritual realizado entre os filhos dos 

nobres e dos reis com aquele descrito por Bernardino de Sahagún entre os 

populares. 
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1.3.3 - A Confissão entre os indígenas segundo Bernardino de Sahagún 

Firme no propósito de converter os índios, Sahagún, ao descrever as 

penitências praticadas entre os povos antigos, tentava aproximá-las ou associá-las 

aos ritos e às cerimônias cristãs. Segundo ele, os indígenas, pelo menos uma vez 

em sua vida, usavam a confissão. O sacerdote, depois de ouvir os pecados do 

penitente, orava diante do ídolo de Tezcatlipoca12: 

 

Oh, señor nuestro humaníssimo, amparador y favorecedor de todos! Ya 
habéis oído la confesión deste pobre pecador, con la cual ha publicado en 
vuestra presencia sus podridumbres y hediondeces. O por ventura ha 
ocultado algunos de sus pecados en vuestra presencia? Y si es ansí, ha 
hecho burla de vuestra majestad y con desacato y grande ofensa de vuestra 
majestad se ha arrojado en una sima y en una profunda barranca, y él mismo 
se ha enlazado y enredado; él merecido ser ciego y tullido y que se le pudran 
sus miembros, y que sea pobre y mísero. Ay, dolor! Que si este pobre 
pecador ha tenido tanto atrevimiento de hacer esta ofensa a vuestra 
majestad, que sois señor y emperador de todos, y que tenéis cuenta con 
todos, él mismo se ató y se envileció y hizo burla de sí mismo. Y esto vuestra 
majestad bien lo ve, porque veis todas las cosas, por ser invisible y 
incorpóreo. Si esto es ansí, él de su voluntad ha venido a ponerse y meterse 
en el peligro y riesgo en que está, porque éste es lugar de justicia muy recta y 
de estrecha judicatura. Es como una agua claríssima con que vos, señor, 
laváis las culpas de los que derechamente se confiesan. (SAHAGÚN, 2000, p. 
500) 

 

Na oração do sacerdote descrita em detalhes, percebemos o rigor e as penas 

para quem, ao se confessar, não relatasse todos os “pecados”. Diante do deus 

Tezcatlipoca, esta atitude era considerada um atrevimento e uma ousadia, porque o 

lugar onde o “emperador de todos” (SAHAGÚN, 2000, p. 501) habita é um lugar de 

justiça, onde tudo é visto e julgado. A oração utilizava a água para simbolizar a 

justiça. A justiça seria, portanto, transparente e clara como a água, lavando as 

culpas do pobre penitente sincero que tudo contava. Ocultar pecados era 

considerado um erro, uma grande ofensa ao deus Tezcatlipoca. Mas, é preciso 

analisar o que os indígenas entendiam por pecado. Segundo Robert Ricard: 

 

                                                 
12 Tezcatlipoca era o deus tido por verdadeiro e invisível, que andava em todo lugar: no céu, na terra 
e no inferno. Quando andava pela terra mudava guerras e criava discórdias. Só Tezcatlipoca entendia 
o regimento do mundo; dava a prosperidade e as riquezas e as tirava quando bem quisesse. Por isso, 
segundo SAHAGÚN, Tezcatlipoca era temido e reverenciado, já que em suas mãos estava o destino 
das pessoas (Cf. SAHAGÚN, 2000, p. 71). 
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(...) pecado en el pensamiento de los aztecas no era una mancha de orden 
espiritual que mancillara el alma: era sencillamente una manera de 
intoxicación que había invadido el organismo como resultado de una función 
fisiológica, y el veneno quedaba eliminado por la confessión y por la 
penitencia impuesta en ella que generalmente era de carácter sangriento. 
(RICARD, 2001, p. 100) 

 

O veneno citado acima só abandonava o corpo do enfermo quando o mesmo 

se confessava diante do deus Tezcatlipoca e do sacerdote e cumpria as penitências 

impostas. Antes de analisar as penitências mais comumente impostas aos 

penitentes, faz-se necessário entendermos que a confissão para ser válida tinha que 

expor todas as culpas. Caso ele ocultasse alguma delas, não haveria eficácia no 

procedimento, já que Tezcatlipoca tudo sabia e tudo via: 

 

(...) si por ventura há dicho toda verdad y se há librado y desatado de sus 
culpas y pecados, há recebido el perdón dellos en que había incurrido como 
quien resbala y cae en vuestra presencia, ofendiéndoos en diversas culpas y 
ensuciándose a si mismo, y arrojándole a sí mismo en una sima profunda y 
en un poso de agua sin suelo. Y como hombre pobrecito y flaco cayó. Ya 
agora tiene dolor y descontento de todo lo pasado, y su corazón y su cuerpo 
reciben gran dolor y desasosiego. Ya está muy pesante de haber hecho lo 
que hizo. Ya tiene propósito muy firme de nunca más ofenderos. En presencia 
de vuestra majestad hablo, que sabe todas las cosas, y sabéis que este pobre 
no pecó con libertad entera de libre albedrío, porque fue ayudado y inclinado 
de la condición natural del signo en que nació. (SAHAGÚN, 2000, p. 501) 

 

Depois da contrição e da confissão só restavam as penitências. O sacerdote 

dava continuidade ao procedimento pedindo o perdão a Tezcatlipoca que era 

considerado piedoso, quando havia mérito e verdade no penitente. No entanto, o 

sacerdote argumentava em sua oração que o penitente não possuía livre arbítrio, 

porque desde que nasceu carregava consigo um signo, que, como vimos, poderia 

ser desastroso ou nefasto desde o nascimento e duraria toda a vida. Por último, 

dizia o sacerdote ao penitente:  

 

Éstos son tus pecados, que no solamente son lazos y redes y pozos em que 
hás caído, pero también son bestias fieras que matan y despedazan el cuerpo 
y el ánima. Por ventura has ocultado alguno o algunos de tus pecados graves, 
enormes, sucios y hediondos, los cuales ya están públicos en el Cielo y en la 
Tierra y en el infierno, y hieden hasta lo postrero del mundo? (SAHAGÚN, 
2000, p. 501) 
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Novamente o sacerdote perguntava ao penitente se ele ocultou algum 

pecado, para que pudesse impor a penitência. Caso não houvesse mais nada, 

retomava a oração, implorando a Tezcatlipoca que perdoasse o penitente e 

terminava dizendo: 

 

Otorgalde, señor, el perdón y la indulgência y remisión de todos sus pecados, 
cosa que desciende del cielo como agua claríssima y puríssima para lavar los 
pecados, con la cual vuestra majestad purifica y lava todas las mancillas y 
suciedades que los pecados causan en el ánima. Tened, señor, por bien, que 
se vaya en paz, y mandalde lo que ha de hacer. Vaya a hacer penitencia y a 
llorar por sus pecados. Y dalde los avisos necesarios para su buen vivir. 
(SAHAGÚN, 2000, p. 502) 

 

A confissão era o antídoto para o veneno do pecado que estava no organismo 

e precisava ser extirpado. Depois da confissão e da oração do sacerdote haviam 

recomendações a serem seguidas. Em um discurso muito belo, ele dizia que para o 

penitente a confissão proporcionou-lhe um novo começo: “Agora nuevamente has 

tornado a nascer. Agora nuevamente te comienzas a vivir” (SAHAGÚN, 2000, p. 

503). Como se tivesse saído novamente do ventre de sua mãe, o penitente recebia 

também instruções e avisos para que não voltasse a pecar: “Toma nuevo corazón y 

nueva manera de vivir, y guárdate mucho de no tornar a los pecados pasados” 

(SAHAGÚN, 2000, p. 503). Em sua conclusão, o sacerdote exigia: 

 

(...) te digo que vayas y entiendas en barrer y en quitar el estiércol y 
barriduras de tu casa. Y limpia toda tu casa, y límpiate a ti mismo, y busca un 
esclavo que sacrifiques delante de Dios, y haz fiesta a los principales, y 
canten los loores de nuestro señor. Y también conviene que hagas penitencia 
trabaxando un año o más en la casa de Dios, y allí sacarás sangre, y 
punzarte has el cuerpo con puntas de maguey, sacándote la sangre. Y para 
que hagas penitencia de los adulterios y otras suciedades que heciste, 
pasarás cada día dos veces mimbres, una vez por las orejas y otra vez por la 
lengua. Y no solamente en penitencia de las carnalidades arriba dichas, pero 
también en penitencia de las palabras malas y injuriosas con que injuriaste y 
afrontaste a tus próximos con tu mala lengua. (SAHAGÚN, 2000, p. 503) 

 

A partir desse trecho, entendemos ainda mais a visão Robert Ricard acerca 

do que era pecado para o indígena. O pecado não é uma mancha de ordem 

espiritual, é um veneno no organismo, presente na carne do penitente, que para ser 
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extirpado deve ser derramado muito sangue em sacrifício de um escravo ou dele 

mesmo.  

 

1.3.4 - A confissão segundo José de Acosta 

Para Acosta, a confissão dos indígenas nada mais era que uma superstição 

diabólica, que o Demônio implantou entre os povos da América para se fazer passar 

por Deus, pois ele reconhece semelhanças entre a confissão indígena e o 

sacramento católico. Para ele, o Demônio quis usurpar o culto divino para prejudicar 

os indígenas, exigindo penitências terríveis e sangrentas, principalmente para os 

homens pobres: 

 

En el Pirú tenían por opinión, que todas las adversidades y enfermedades 
venían por pecados que habían hecho, y para remedio usaban de sacrificios; 
y ultra de eso, también se confesaban vocalmente cuasi en todas las 
províncias, y tenían confesores diputados para esto, mayores y menores, y 
pecados reservados al mayor, y recibían penitencias, y algunas veces 
ásperas, especialmente si era hombre pobre el que hacía el pecado y no 
tenía qué dar al confesor. (ACOSTA, 2006, p. 291) 

      

Os indígenas das camadas sociais inferiores, que pecavam ou que ofendiam 

os deuses, tinham que pagar ao confessor uma quantia alta. Entre os pecados mais 

comuns colocados por Acosta estavam: matar alguém fora da guerra, furtar, tomar a 

mulher alheia, lançar feitiços para causar o mal, descuidar-se da reverência aos 

seus deuses e às suas festas. Segundo Acosta: 

 

Después de confesado el Inga, hacía cierto lavatorio para acabar de limpiarse 
de sus culpas, y era en esta forma, que oiniéndose en un río corriente, decía 
estas palabras: “Yo he dicho mis pecados al sol, tu río los recibe; llévalos a la 
mar, donde nunca más parezcan.” Estos lavatórios usaban también los 
demás que se confesaban con ceremonia muy semejante a la que los moros 
usan, que ellos llaman el guadoi y los indios los llaman opacuna. (ACOSTA, 
2006, p. 291) 

        

Quando um homem para se livrar de seus pecados e para obter o perdão dos 

deuses tivesse que sacrificar algum enfermo, Acosta afirma que, indicado por 

adivinhos ou feiticeiros, esse homem não tinha dúvidas de sacrificar, às vezes, o 
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próprio filho, se não houvesse outra pessoa. O pai adquiria saúde oferecendo seu 

filho em seu lugar no sacrifício. As penitências impostas aos indígenas quase 

sempre envolviam derramamento de sangue através de sacrifícios, o que, para o 

frei, provava que o demônio estava por trás das antigas práticas religiosas. 

No entanto, Acosta coloca que foi providência do Senhor permitir o uso do 

passado, para que o sacramento da confissão não enfrentasse dificuldades, ou seja, 

as práticas religiosas relativas à penitência do passado indígena foram substituídas 

pela Igreja, que ensinou aos índios o sacramento da confissão. Confessar os 

pecados secretos e cumprir rigorosas penas nas práticas antigas trouxe ao indígena 

uma oportunidade de apreender, com certa facilidade, pela semelhança, o 

sacramento cristão da confissão. Apesar disso, os indígenas continuaram a buscar 

seus antigos sacerdotes, mesmo com a presença cristã no continente. Para o jesuíta 

espanhol: 

 

Mas ya por la gracia del Señor se van desengañando del todo y conocen el 
beneficio grande de nuestra confessión sacramental, y con gran devoción y fe 
acuden a ella. Y así en todo, el Señor es glorificado y el demonio burlador, 
queda burlado. (ACOSTA, 2006, p. 293) 

 

Devemos lembrar que o padre José de Acosta publicou sua obra em 1590, 

portanto, o trecho acima demonstra certo otimismo em relação à introdução dos 

indígenas ao cristianismo, mesmo com as antigas práticas religiosas permeando seu 

cotidiano. 

 

1.3.5 - O Casamento entre os indígenas segundo Bernardino de Sahagún 

Utilizaremos o termo casamento para tratar, neste tópico, da união entre um 

homem e uma mulher indígenas nas antigas práticas religiosas. Por outro lado, 

usaremos o termo matrimônio, quando tratarmos do sacramento cristão. 

Sahagún (2000), ao tratar do casamento entre os índios, descreve, em sua 

obra, cada discurso que era feito pelos principais personagens presentes na 

cerimônia e, com cautela, associa os aspectos das antigas práticas com os 

sacramentos cristãos.  
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Ainda, segundo o autor, era o pai de um jovem rapaz indígena que tinha, na 

maioria das vezes, a iniciativa de perceber quando o filho estava apto para contrair o 

casamento e, juntos aos parentes, anunciava a procura da jovem esposa. O 

casamento simbolizava para os nativos o fim da infância e o início da vida adulta. 

Um pai falaria ao seu filho: 

 

Hijo mio, aqui estás en presencia de tus parientes; habemos hablado sobre ti 
porque tenemos cuidado de ti pobrecito, (que) y aeres hombre y parecemos 
que será bien buscarte mujer con quien te cases; pide licencia a tu maestro 
para apartate de tus amigos, los mancebos com quien te hás criado: Oigan 
esto los que tienem cargo de vosotros, que se llaman telpochtlatoque 13 . 
(SAHAGÚN, 2000, p. 581) 

 

Nessa espécie de “rito” de passagem14 para a idade adulta, o jovem indígena 

agradecia a seus pais todos os cuidados dados a ele e se preparava para uma nova 

etapa de sua vida. Nesta nova etapa era necessário se afastar da telpochcalli, 

instituição escolar, pedindo licença ao seu professor para isso.  

A partir daí, cinco dias passavam-se entre a escolha da jovem e da 

negociação com os pais dela. Depois do acordo selado entre as famílias, os 

parentes e os pais do noivo consultavam os adivinhos para saber qual seria o 

melhor dia para a boda. Depois de três dias de preparo, chegava o dia da boda, que 

se iniciava logo de manhã e terminava ao cair da noite:  

 

Todos los parientes se congregaban en el pátio y asistían a un fabuloso 
banquete, comían y bebían durante toda la noche mientras los jóvenes 
esposos permanecían sentados en el petate. La madre de La novia se 
levantaba para alimentar al muchacho, tomaba la comida con su mano y 
ponía en la boca de él; outro tanto hacía el padre del novio con la muchacha. 
Concluído el banquete – suponemos que en la mañana del día siguiente – los 
parientes se retiraban, y la joven pareja se quedaba, recluida en una 
habitación. Durante cuatro dias permanecian sin tener relciones sexuales; se 
bañaban al alba y a la media noche. Al llegar el quinto dia, la pareja 
consumaba el matrimonio. Para la gente del pueblo ésa era toda la fiesta (…). 
(GONZALBO, 2004, p. 270) 

                                                 
13 Telpochtlatoque eram os responsáveis por cuidar dos jovens indígenas na instituição educacional 
telpochcalli, cujo objetivo era a formação mais ampla, dedicada à grande parte da população. 
14 Rito de passagem é um termo popularizado pelo antropólogo alemão Arnold VAN GENNEP no 
início do século XX. Ritos são celebrações que marcam mudanças de status de uma pessoa no seio 
de sua comunidade. O rito descrito acima tem um caráter religioso, o que é bastante comum entre os 
povos. 
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Em imagem do códice Mendocino (Cf. GONZALBO, 2004, p. 269) aparecem 

um homem e uma mulher, sentados em uma esteira e unidos por meio de um laço, 

um nó entre suas roupas, representando a boda. As casamenteiras15 prendiam a 

manta do noivo, dada pela sogra, com o huipilli 16  da noiva, simbolizando o 

casamento entre os dois.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 - Boda – Códice Mendoza  
http://www.flickr.com/photos/nulladiessinelinea/3646960984/sizes/z/in/photostream/ 

 

Diferentemente dos populares, os jovens nobres, que saíam de Cálmecac17, 

tinham o propósito de iniciar sua vida adulta e não necessariamente se casar. 

Apesar da virgindade de uma mulher ser demasiadamente importante, havia filhos 

de nobres que: 

 

                                                 
15 Termo que representa as titici que eram ministras do casamento. (Cf.GONZALBO, 2004, p. 270) 
16 Huipilli era um tipo de vestimenta feminina, espécie de manto. (Cf. GONZALBO, 2004, p. 273) 
17 Instituição especializada em formar os filhos da elite indígena. (Cf.VALDIVIA, 2008, p. 22) 
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(...) permetíaseles o disimulábase com ellos tener mancebas. Havia para el 
efecto una práctica estabelecida. El joven solicitaba a los padres de la 
muchacha que le otorgaran a su hija como manceba; generalmente el asunto 
se hablaba com la madre de la muchacha. Esta relación sin compromiso 
matrimonial duraba mientras la muchacha no quedara embarazada. Cuando 
esto último ocurría, el joven podia tomar a la muchacha como esposa o 
repudiarla, en cuyo caso los padres buscaban outro marido para su hija. Esta 
relación se establecía entre un hombre noble y una mujer popular. (LÓPEZ 
AUSTIN apud GONZALBO, 2004, p. 275-276)  

 

Entre os jovens vinculados a Telpochcalli, os informantes de Sahagún 

afirmam que “... tenían sus amantes, de a dos, de a três; quizá una está en la casa, 

quizá las otras están dispersas” (GONZALBO, 2004, p. 275). 

Quando não havia recursos para uma boda que formalizasse o casamento, o 

casal podia viver junto “com afecto conyugal” (MOTOLINIA apud GONZALBO, 2004, 

p. 275) com o acordo dos pais de ambos. O viver juntos não correspondia a um 

casamento oficial, tanto é que se uma mulher, que vivesse junto a um homem, 

cometesse adultério não seria punida. Quando casada, a punição era demasiada 

severa e, mesmo um jovem rapaz, que se envolvesse com uma mulher casada, era 

apedrejado até a morte. 

Sahagún utiliza supostas coincidências para minorar os aspectos 

considerados negativos no passado indígena. Segundo Eduardo Natalino: “São 

tentativas de vencer a radical novidade do chamado Mundo Novo e de suas culturas, 

vinculá-las ao único mundo possível concebido, a saber, o judeu-cristão. Conhecer 

foi também encobrir as diferenças” (DURÁN apud SANTOS, 2002, p. 160). 

 

1.3.6 - O Casamento entre os indígenas segundo José de Acosta 

Acosta, diferentemente de Sahagún, descreve de forma sucinta os ritos e as 

cerimônias entre os nativos. Seu objetivo maior não é o de descrição detalhada, já 

que foi um compilador de diversas obras escritas a respeito das tradições indígenas 

anteriores a chegada dos espanhóis. Baseando-se em várias versões e relatos de 

cronistas, Acosta busca, como jesuíta espanhol, detectar, nas cerimônias realizadas 

pelos naturais infiéis, quais foram as estratégias utilizadas pelo demônio para 

persuadir e enganar. Sobre o casamento entre os naturais, ele afirma: 

 



 
 

 37

Casábanse los mexicanos por mano de sus sacerdotes, en esta forma: 
Poníanse el novio y la novia juntos, delante del sacerdote, el cual tomaba por 
las manos a los novios, y les preguntaba si se querían casar, y sabida la 
voluntad de ambos, tomaba um canto del velo com que ella traía cubierta la 
cabeza, y outro de la ropa de él, y atábalos haciendo um ñudo; y así atados, 
llevábanlos a la casa de ella, adonde tenían um fogón encendido, y a ella 
hacíale dar siete vueltas alrededor, donde se sentaban juntos los novios, y allí 
quedaba hecho el matrimonio. (ACOSTA, 2006, p. 298) 

 

O trecho acima descreve o momento principal da cerimônia entre os nativos, 

tal qual a gravura contida no códice mendocino18. Acosta ainda relata como os 

mexicanos eram zelosos e preocupados com a integridade de suas esposas e como 

a sociedade via com maus olhos a esposa e seus pais, caso a mesma tivesse um 

comportamento inadequado. Valorizavam, portanto, a honestidade e 

recompensavam com homenagens e presentes a esposa dedicada. Acosta não 

deixa de apontar que entre os nativos a separação era comum e quando ocorria 

cada um do casal levava consigo seus bens trazidos, além de dividirem os filhos, 

caso tivessem; os pais ficam com os meninos e as mães com as meninas. Segue o 

trecho: 

 

(...) por si acaso se viniesen a descasar, como era costumbre entre ellos, y no 
llevándose bien, hacían partición de los bienes conforme a lo que cada uno 
de ellos trajo, dándoles libertad que cada uno se casase com quien quisiese, 
y a ella le daban las hijas y a él los hijos. Mandábanles estrechamente que no 
se tornasen a juntar, so pena de muerte, y así se guardaba com mucho rigor. 
(ACOSTA, 2006, p. 298) 

 

Apesar de identificar semelhanças entre as cerimônias dos nativos e as 

cristãs, Acosta reafirma que são muito diferentes por existir uma grande mistura de 

abominações no casamento deles. Para ele, sempre estão presentes nessas 

cerimônias três aspectos: crueldade, sujeira e ociosidade. A justificativa para a 

presença dessas baixezas, segundo o padre, era: 

 

                                                 
18 O Codex Mendoza (ou “Códice Mendoza”) é um código Asteca, criado aproximadamente vinte anos 
após a conquista do México pelos espanhóis com o intuito de que o mesmo fosse visto por Charles V, 
o Imperador Papal e Rei da Espanha. Contém as histórias dos governadores (ou imperadores, como 
preferir) Astecas e suas conquistas, uma lista com todos os tributos pagos pelos povos dominados e 
a descrição do cotidiano Asteca, feita em {pt:pictograma} com comentários e explicações espanhóis. 
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(...) la própria condición del espíritu maligno, cuyo intento es hacer mal, 
provocando a homicidios o a suciedades, o por lo menos a vanidades y 
ocupaciones impertinentes; lo cual echará de ver cualquiera que com 
atención mirare el trato del demônio com los hombres que engana, pues em 
todos los ilusos se halla o todo o parte de lo dicho. (ACOSTA, 2006, p. 298) 

          

  Descritas as antigas práticas religiosas indígenas referentes ao batismo 

(nascimento), a confissão e ao matrimônio (casamento), na visão dos cronistas 

religiosos, podemos afirmar que a primeira evangelização no México apropriou-se 

dessas práticas existentes e pertinentes nas culturas nativas. Para tanto, 

analisaremos a seguir o processo de evangelização implantado pelas juntas 

eclesiásticas de 1524 a 1546 no México. 

 

1.4 – As Juntas mexicanas de 1524 a 1546: um panorama geral 

As grandes questões tratadas nestas juntas serão baseadas nas análises de 

Willi Henkel (1984) e Vega C. Gutierrez (1991), que serão nossas principais 

referências. 

Depois de pontuarmos algumas das muitas constituições do Concílio de 

Sevilha, que, de certa forma, influenciaram o início da introdução dos índios na 

cristianização na América Espanhola, analisaremos o que Gutierrez chama de 

“fenômeno peculiar de la Iglesia mexicana” (GUTIERREZ, 2007, p. 7): as Juntas 

Mexicanas. As juntas19  se dividem em apostólicas (reuniões de missionários) e 

eclesiásticas (com a presença de um episcopado). Ocorridas entre 1524 e 1546, as 

Juntas Eclesiásticas representaram o esforço da Igreja em se comunicar tanto com 

os fiéis quanto com as diversas ordens que se encontravam na Nova Espanha. As 

Juntas eram, sem dúvida, assembléias que tentavam representar a cristandade 

ocidental no Novo Mundo, regulando aspectos cruciais da vida da sociedade no 

esforço único de introduzir o cristianismo. Único, porque as profundas 

transformações da Igreja advindas com a Reforma Religiosa na Europa e as novas 

circunstâncias encontradas na América tornaram o processo ainda mais complexo e 

sem fórmulas ou modelos a serem seguidos. Por isso, em nenhum outro lugar, as 

Juntas Eclesiásticas ocorreram com tamanha frequência e causaram tantas 

                                                 
19 As juntas não podem ser consideradas concílios, são de acordo com a Igreja primitiva sínodos 
episcopais. (DUSSEL, 1979, p.225) 
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repercussões sociais e pastorais para a comunidade cristã como no México. 

Nenhum modelo eclesiástico europeu dava conta de responder a todas as 

dificuldades e a todos os desafios enfrentados pelos religiosos espanhóis no México. 

As Juntas eclesiásticas ocorreram no México a partir de 1524, pois não se 

poderiam celebrar sínodos ou concílios nesta região, por não existirem províncias 

eclesiásticas até 1546. Todas as possíveis dioceses americanas pertenciam, como 

já foi dito, à arquidiocese de Sevilha. Não havia lugares para a celebração de 

sínodos, nem tampouco bispos. As Juntas eram apropriadas para as circunstâncias 

existentes, pois dispensavam formalidades jurídicas como os sínodos e os concílios, 

o que não diminuiu sua eficácia nos resultados.  

As Juntas Eclesiásticas eram demasiadamente incentivadas pela coroa 

espanhola e contavam com seu apoio. Segue cláusula de Las Ordenanzas Reales, 

que recebeu o primeiro vice-rei do México, Don Antonio de Mendonza, para o bom 

governo da Nova Espanha: 

 

Pues ya en la Nueva España hay algún número de Prelados procuráreis que 
como personas que han de dar cuenta a Dios de las animas de sus Diócesis, 
se junten algunas veces y confieran entre si, lo que lês conviene, para que 
puedan mejor gobernar sus Obispados; y vista la calidad de sus súbditos y las 
necesidades espirituales que ocurren, provean y estatuyan lo que más 
conviniere, recibiendo para ello paresceres y avisos de personas eclesiásticas 
y religiosas, y de letras y experiência em las cosas de Índias. Y animarlos, 
eys, para que se esfuercen y dispongan a hacer su oficio, y discurran por sus 
Obispados, y conozcan las necesidades de ellos y os avisen de las cosas em 
que vos les podréis ayudar e favorescer em su oficio pastoral, y de otras que 
convendrá que vos seáis avisado para la buena gobernación temporal de esa 
tierra y administración de la justicia; y ofrecerles, eys, que em todo aquello 
que de Nos pudiesen ser favorescidos, para hacer bien su oficio de Prelados, 
lo serán, avisando, nos, particularmente de lo que nos debiéremos proveer, 
como de lo que fuere necesario suplicar a su Santidad.  (GUTIERREZ, 1991, 
p.190) 

 

As Juntas Eclesiásticas do México são o imediato precedente aos Concílios 

mexicanos. Elas são canonicamente diferentes dos concílios e dos sínodos e 

representavam à comunhão de religiosos e de missionários que foram, como se viu, 

firmemente apoiados pela coroa espanhola. 

As principais Juntas ocorreram entre 1524 e 1546. Seus temas principais 

eram no campo religioso, referente à evangelização, às necessidades espirituais e 
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ao governo das dioceses. Todas as questões, de alguma maneira, afetavam o 

campo civil, pois havia uma necessidade de colaboração estreita entre os dois 

campos, segundo Gutierrez (1991). Os participantes das Juntas podiam avisar as 

autoridades sobre aspectos e medidas que julgassem convenientes para facilitar o 

ofício pastoral de evangelização: “... que vos seáis avisado para la buena 

Gobernación temporal de esa tierra y administración de la Justicia” (GUTIERREZ, 

1991, p. 190). 

Podem-se entender as Juntas Eclesiásticas do México como uma preparação 

para os concílios Provinciais. A frequência e a quantidade de Juntas realizadas 

indicam-nos como os missionários buscavam encontrar respostas comuns aos 

mesmos problemas. Essa busca ou impulso pastoral são características da nascente 

Igreja Latina americana. As Juntas são, antes de tudo, reflexos dos desafios, das 

dificuldades missionárias e das respectivas respostas dadas a eles. Essas 

dificuldades ocorriam principalmente na predicação de fé e na administração dos 

sacramentos entre os indígenas recém-convertidos. 

 

1.4.1 - A Junta Apostólica de 1524 

Segundo Alva Ixtlixochiltl  (1989, p. 862), em 1524, antes que estivesse 

presente qualquer bispo no México, assistiram à primeira Junta eclesiástica trinta 

pessoas: cinco clérigos, dezenove freis e seis letrados leigos, entre eles Cortés e frei 

Martín de Valencia, que presidiu a reunião como vigário do Papa.  

Os temas principais foram a Catequese e os sacramentos. Para eles, a 

catequese representava uma prática destinada a corrigir os maus hábitos, pois 

através dela as pessoas teriam consciência dos deveres morais e civis. O problema 

mais discutido nesta reunião, no entanto, foi a validade do casamento, contraído 

pelos índios antes da chegada dos missionários, e a poligamia, muito mais 

recorrente entre os espanhóis e suas concubinas indígenas. Havia ainda a questão 

do ensino da doutrina às crianças e aos adultos, que deveriam seguir a procissão 

logo pela manhã até a Igreja e lá aprender o evangelho com o pároco ou com o 

ministro. As crianças poderiam aprender música juntamente com a doutrina. Esta 

preocupação com a evangelização das crianças permaneceu por anos, porque era 

sabido que as crianças, estando nos ambientes católicos, recebiam muito bem a fé 
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cristã. Porém, seus pais recusavam-se a dá-las aos missionários. Desde 1524 

buscaram-se outros meios de atrair as crianças, como a música, por exemplo. A 

música era utilizada como elemento de representação para evangelizar, como nas 

antigas práticas eram utilizados os cantares. Os missionários usavam as mesmas 

práticas para facilitar o processo de evangelização, apenas substituindo os cantares 

a seu favor. O trabalho missionário sem ter conhecimento profundo dos costumes 

indígenas apenas delineou, de forma geral, uma organização que ainda era 

inexistente naquele momento. 

 

1.4.2 - A Junta Apostólica de 1532 

Em 153220 celebraram-se, no México, cinco juntas eclesiásticas. A primeira foi 

convocada pelo presidente da Audiência, Sebastián Ramírez de Fuenleal. Assistiram 

a ela os superiores dos franciscanos e dos dominicanos para estudar as dúvidas 

referentes à evangelização, assim como as queixas que alguns espanhóis tinham 

sobre religiosos. A segunda junta foi celebrada em abril. Participaram os bispos do 

México, Juan de Zumárraga 21 , y de Tlaxcala, Julián Garcés. Nela se discutiu 

principalmente a moderação dos tributos indígenas. A terceira junta iniciou suas 

sessões no dia 1 de maio. Dela participaram Ramírez de Fuenleal, Zumárraga, 

várias autoridades seculares, quatro franciscanos e quatro dominicanos. O motivo 

desta reunião foi uma carta do imperador Carlos V, que solicitava o censo dos 

habitantes da Nova Espanha e outros detalhes sobre os indígenas. Por isso, 

autoridades civis e eclesiásticas participaram da elaboração da resposta ao 

imperador, que pontuou aspectos positivos, tais como a capacidade que os índios 

tinham para a vida civil e cristã. Outra constatação é que os índios só deveriam ser 

evangelizados por religiosos, sem a intervenção de outros espanhóis, tema que volta 

a aparecer repetidas vezes nas juntas seguintes. Em 23 de maio houve mais uma 

junta, desta vez com a presença de Hernán Cortés e de representantes do cabildo 
                                                 
20 As questões analisadas na Junta de 1532 são baseadas em estudos recentes de Fernando Gil 
apud Antonio García y García, (1993). 
21 Juan de Zumárraga chegou ao México como bispo eleito em seis de dezembro de 1528, mas sem 
trazer as bulas correspondentes, porque Roma acabava de ser saqueada pelas tropas imperiais 
(1527) e não haviam estabelecido relações diplomáticas entre Espanha e o sumo Pontífice. Em 1532, 
retornou a Espanha na qualidade de chefe do clero secular, ocupando-se em defender os índios 
contra os abusos dos espanhóis. Em 1534, volta ao México já consagrado bispo, cargo que exerce 
até sua morte em 1548. É considerado o grande divulgador das normas cristãs através de suas 
doutrinas. Desde sua chegada participou de todas as juntas eclesiásticas mexicanas, de 1532 a 
1546.  
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secular, espécie de conselho formado por religiosos, para revisar as conclusões da 

junta realizada em abril. Finalmente, em 27 de maio, Zumárraga, a audiência e o 

cabildo eclesiástico celebraram outra junta para tratar sobre os tributos dos índios. 

 

1.4.3 – As Juntas Eclesiásticas de 1536 e 1537 

Da Junta de 1536 participaram os bispos de Santo Domingo, do México e de 

Tlaxcala. Esta assembléia preocupou-se principalmente com a preparação para o 

batismo e exigiu, como condição, uma breve catequese. Quando necessário, nos 

sacramentos, todos, sem exceção, deveriam receber as unções. A bula Altitudo 

Divini Consilii (1537) esclarece a questão do batismo, afirmando que: “Los 

bautismos efectuados hasta entonces fueron declarados lícitos,’Consideratis tunc 

causis occurrentibus’ y además no habla del bautismo por aspérsión” (HENKEL, 

1984, p. 662). 

 

1.4.4 – A Junta Eclesiástica de 1539 

A Junta de 1539 é considerada por muitos pesquisadores como o primeiro 

concílio mexicano, uma vez que foi celebrada por ordem do imperador, influenciada 

também pela bula de Paulo III, que obrigava a realização de uma revisão da prática 

batismal. No entanto, a realização da Junta foi também o reflexo das necessidades 

da comunidade, pois “devemos lembrar que tratamos aqui de uma Igreja Católica de 

caráter supranacional e com uma relativa autonomia de ação, principalmente em 

uma região onde a coroa castelhana ainda tinha uma presença débil e necessitava 

de todos os tipos de aliados” (SANTOS, 2002, p.112). 

Em 1539 participaram da Junta o bispo do México Juan Zumárraga, de 

Antequera, D. Juan de Zárate e o bispo de Michoacán, Vasco de Quiroga, vários 

franciscanos, agostinianos e outros peritos. Em 1540, o resultado da junta de 1539 

foi uma carta enviada ao imperador pelos três bispos sobre os acordos adotados. 

Resolveram-se nesta Junta questões sobre o batismo e o matrimônio. A Junta 

considerou os cultos pagãos como obstáculo à prática da religião cristã e, por isso, 

pediu a destruição dos templos pagãos e de seus ídolos. No lugar das danças pagãs 

propuseram a dança cristã, que só deveria ocorrer fora da Igreja. O batismo 

necessitava de uma preparação que fosse suficiente: a catequese. Um tempo maior 
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dedicado à catequese traria mais eficácia ao sacramento, que só se realizaria na 

Páscoa ou em Pentecostes. 

Segundo Llaguno os temas abordados nesta junta podiam ser divididos em 

três enunciados gerais: idolatria, doutrina cristã e sacramentos. (Llaguno, 1963, 

p.17) 

Os atos da Junta serviram como uma espécie de manual 22  para a 

administração dos sacramentos e para o trabalho missionário até a celebração do 

primeiro concílio em 1555.  

 

1.4.5 – As Juntas Eclesiásticas de 1541 e 1544 

A Junta do México de 1541 foi celebrada pelo bispo Zumárraga com os 

representantes dos franciscanos, dos dominicanos e dos agostinianos. Tratou-se da 

busca de uma unidade no trabalho missionário, unindo as três ordens contra o 

projeto de organizar o território em paróquias a cargo do clero secular. Concluiu-se 

que se prefeririam os religiosos na administração das paróquias de índios e na 

atenção espiritual aos índios das encomiendas do que clérigos seculares. 

Na Junta de 1544, houve a discussão da polêmica proposta de lei colocada 

pelo frei Bartolomé de Las Casas23, que propunha que não fossem concedidas 

terras aos índios que eram possuídos por encomienda 24  pelos herdeiros dos 

conquistadores e dos primeiros moradores espanhóis da América. Para Las Casas 

os índios e as terras deveriam ficar a cargo da Coroa. O bispo Zumárraga e Zárate, 

além do bispo de Oaxaca e dos representantes dos franciscanos, dos dominicanos e 

dos agostinianos, reafirmou, numa Relação Sumária enviada a corte, a conveniência 

de se manter as encomiendas, pois sem elas os membros da assembléia não viam 

como dar cabo da colonização das terras e da evangelização dos índios. 

                                                 
22 Foi na Junta de 1539 que pela primeira vez que se indicou a necessidade de elaborar um manual 
para a administração dos sacramentos. (Cf. HENKEL, 1984, p. 663). 
23 Frei Bartolomé de LAS CASAS, missionário e bispo do Novo Mundo, propõe, em seus escritos, 
uma “solução definitiva”. Segundo ele, a pedido de Sua Majestade, a solução era acabar com 
encomiendas, feudos e vassalagens dos índios. Os índios e as terras deveriam ficar a cargo da 
Coroa Espanhola, para que “os índios ficassem livres da tirania e da perdição que padecem” nas 
mãos dos encomenderos espanhóis. (LAS CASAS, 2010, p. 24)  
24 A encomienda era uma forma de trabalho compulsório indígena realizado nas zonas rurais, no qual 
a força de trabalho era trocada pela catequese. Devemos lembrar que naquela época a forma de 
trabalho escravo era proibida pela Igreja (para os não-negros) (Cf. SEÑAS, 2008). 
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1.4.6 – A Junta Eclesiástica de 1546 

Dela participaram os bispos Zumárraga, Marroquín, López de Zárate, Vasco 

de Quiroga e Bartolomé de Las Casas. Suas atas não se conservaram, mas a 

análise será feita a partir dos resultados refletidos nas crônicas religiosas da época. 

Suas conclusões, segundo o cronista dominicano Remesal, são: a legitimidade do 

poder político dos reinos indígenas; a obrigação em manter em seus postos os 

chefes nativos; a ilegitimidade das guerras contra os índios; a validade da 

evangelização, que só poderia ocorrer por meios pacíficos; e a obrigação dos reis de 

Castela em sustentar a evangelização americana. Para Cristóforo Gutierrez essas 

conclusões não são próprias da junta de 1546: 

 

Conviene recordar que ya la importante Junta de 1546 había tenido que 
enfrentarse con o tema de la esclavitud de los indios. El Virrey intervino para 
que no se tocara en la Junta y los obispos estuvieron de acuerdo, pues se 
daban cuenta de lo difícil que resultaba encontrar una solución práctica 
adecuada. Conocían las consecuencias de las excomuniones dictadas por el 
obispo de Chiapas. Con todo Bartolomé de las Casas insistió y en el propio 
convento de los dominicos se tuvieron unas reuniones paralelas, cuyas 
conclusiones Remesal considera, equivocadamente, como propias de la 
Junta. (GUTIERREZ, 1991, p317-325) 

 

Os resultados apontados, segundo Gutierrez (1991), são as conclusões de 

reuniões paralelas organizadas no próprio convento dominicano por Bartolomé de 

Las Casas, que teve como consequência a defesa de sua tese, que propunha uma 

forma alternativa de colonização e de evangelização, sem violência e sem 

destruição, sendo, portanto, resultados que se referem a uma junta “paralela”. Las 

Casas era considerado defensor dos índios americanos. Mas, como vimos na junta 

de 1544, apesar da discussão sobre as idéias polêmicas de Las Casas, a 

encomienda, segundo os membros da assembléia, deveria ser mantida e foi 

reafirmada a necessidade das encomiendas para se manter a colonização, decisão 

que os bispos presentes enviaram da Relação Sumária à corte. 

A assembléia oficial de 1546 tratou dos seguintes pontos: 

Os bispos insistiram na dimensão catequética da encomienda. Apesar de 

apontarem problemas com os tipos de encomenderos que seriam negligentes ou 

com “espirítu diabólico”, reafirmaram sua necessidade e exigiram que os 
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encomenderos chamassem os religiosos ou os clérigos para atender aos índios. Na 

mesma linha da junta de 1537, os membros pediram a concentração de índios em 

povoados e discutiram a possibilidade de arrecadar dízimos. Possibilidade, essa, 

negada em 1556, por unanimidade das três ordens religiosas, que decidiram que 

não convinha pedir aos índios o dízimo.  

Quanto à administração dos sacramentos foi decidido que, aos índios que não 

estivessem bem instruídos na fé, o sacramento da eucaristia fosse negado. A junta 

pediu que o rei concedesse à Nova Espanha o Tribunal da Inquisição, pois naquele 

momento todas as funções referentes à Inquisição eram assumidas pela Inquisição 

ordinária ou episcopal. 

As Juntas eclesiásticas do México representavam um primeiro esforço no 

caminho da evangelização dos índios, esforço frequente e inquieto. Isso fica claro 

com a repetição de temas já discutidos, fruto de problemas ainda presentes no 

cotidiano. Constantemente havia o aperfeiçoamento das atas já discutidas e o 

acréscimo de novos artigos. O importante é que esta é uma característica que 

perdurou no desenvolvimento da Igreja Mexicana e uma das justificativas da 

celebração de três concílios no México. Não se realizou aqui uma análise 

aprofundada da constituição da Igreja na Nova Espanha, mas um panorama geral 

com os principais temas discutidos nas assembléias de 1524 a 1546, que nos 

esclarecerá as influências do processo de evangelização implantado pelos 

missionários mendicantes através das juntas eclesiásticas nas práticas sacramentais 

estabelecidas pelo Primeiro Concílio Provincial Mexicano. 

 

1.5 – A influência das Juntas Eclesiásticas no I Concílio Provincial 

No México, em função da quantidade de juntas eclesiásticas realizadas e de 

um impulso pastoral, fica claro que havia uma busca por certa uniformidade na 

catequese e na liturgia. Para isso as juntas foram fundamentais, principalmente para 

que houvesse entre as três ordens principais (franciscanos, dominicanos e 

agostinianos) uma uniformidade para a distinta liturgia e para a prática da 

administração dos sacramentos. Podemos caracterizá-las como um fenômeno 

original e de expressão da comunhão eclesial entre os evangelizadores, que foram 

tuteladas pelos poderes públicos. 
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Na formação doutrinal, as juntas sofreram influência das disposições do 

Concílio de Sevilha quanto aos recém-convertidos. Insistiram na extirpação das 

práticas consideradas idolátricas para preservar os índios na fé, mas não pretendiam 

arrancar simplesmente sua cultura e sim “transculturar” os índios, de forma que 

aceitassem o cristianismo sem as influências das antigas práticas. Esse encontro 

cultural entre índios e missionários inaugurou o campo das relações interculturais 

(Cf. MONTERO, 2006; PRATT, 1999) Essas redes de relações funcionavam de 

acordo com as necessidades e a vontade de comunicação. Segundo Paula Montero: 

 

Embora os missionários desenvolvam constantemente mecanismos de 
controle das interpretações possíveis e aceitáveis, eles não podem nomear 
sozinhos. Para que se torne convincente e verossímil, todo sentido depende 
de um acordo sobre o sentido dos signos, e, portanto ele é necessariamente 
intersubjetivo. A essa característica do acordo denominamos, inspirados em 
Clifford Geertz, de “códigos partilhados”. (MONTERO, 2006, p. 25)  

    

As juntas dialogaram com as práticas religiosas existentes entre os índios, 

influenciando e sendo influenciadas por elas, representando uma aderência à nova 

sociedade colonial que se formava. Para alcançar a catequização perfeita, as juntas 

pronunciaram-se inúmeras vezes a favor da redução das dispersas comunidades 

indígenas em povoados para facilitar a evangelização. As escolas de gramática e de 

artes também foram meios de evangelização defendidos pelas juntas, que 

permitiram a avaliação dos índios. Tanto nas juntas de 1539-40 como na de 1544 

existiram vozes favoráveis à ordenação sacerdotal dos índios. 

Sobre os sacramentos, houve polêmicas sobre a introdução de ritos 

necessários ao batismo, sobre os quais se elaborou a bula Altitudo de Paulo III, 

fomentando a ordinária administração do sacramento, segundo os usos tradicionais 

na Igreja. Os juntistas mostraram-se partidários da comunhão eucarística dos índios. 

Sobre o matrimônio, a preocupação geral era em torno da poligamia dos nobres 

indígenas e dos espanhóis, que longe de suas esposas arrumavam concubinas. Mas 

uma das maiores novidades das juntas foi a preocupação social. A regulamentação 

das encomiendas, a guerra justa, a licitude da presença espanhola e os tributos 

indígenas são temas que apareceram repetidas vezes nas sessões.  
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Mas até que ponto as disposições do I Concílio Provincial do México 

adaptaram-se às condições de cristianização estabelecidas pelas juntas 

eclesiásticas? Segundo Llaguno, o Primeiro Concílio Provincial do México: 

 

(...) no solo revisa lo estabelecido pelas juntas eclesiásticas, aprobando y 
adaptando a las nuevas circunstancias lo necesario, sino que elabora una 
amplia legislación que abarca todos los aspectos importantes de la vida de 
Iglesia en Nueva España: administración parroquial, doctrina de los índios, 
cómo apartalos de la superstición, costumbres eclesiásticos, culto divino, etc. 
(1963, p. 31) 

 

A assembléia do Concílio enfrentou as grandes dificuldades apontadas pelas 

Juntas Eclesiásticas no cotidiano da Nova Espanha, tratando das questões 

pendentes deixadas pelas Juntas. Deve-se lembrar que desde a morte do Bispo 

Juan de Zumárraga, foram seis longos anos com o cargo vago. Então, havia bem 

mais questões pendentes do que se imaginava. Acreditamos que as constituições do 

Primeiro Concílio Provincial Mexicano foram elaboradas a partir da apropriação das 

decisões tomadas durante as juntas eclesiásticas sobre, principalmente, a 

administração dos sacramentos: batismo, confissão e matrimônio. No próximo 

capítulo identificaremos quais são as influências das juntas no documento do 

Concílio de 1555. 
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CAPÍTULO II: A CELEBRAÇÃO DO I CONCÍLIO PROVINCIAL 

MEXICANO 

 

O I Concílio Provincial representou uma linha divisória significativa na já 

iniciada evangelização mexicana. Identificamos, na primeira parte deste estudo, 

quais foram as influências do Concílio de Sevilha sobre a celebração, destacando as 

extensões, principalmente na reforma do clero e nas práticas de evangelização dos 

recém conversos, isso porque as populações de mouros e de judeus de Sevilha 

eram minorias comparadas aos povos indígenas da América, que eram milhões. 

Não havia em Sevilha um modelo de evangelização dos recém convertidos a ser 

seguido, apesar de ter existido uma tentativa neste sentido.  

Destacamos também como, no processo primitivo de evangelização da Nova 

Espanha, as Juntas eclesiásticas lidaram com a presença das práticas religiosas 

antigas dos índios. Vimos que as Juntas influenciaram diretamente o I Concílio, uma 

vez que a assembléia conciliar revisou o que foi estabelecido por elas e deu 

continuidade ao caminho que a cristianização dos índios tomou durante o período 

colonial. Evidentemente algumas reparações foram feitas, prática bastante comum 

no desenvolvimento do cristianismo na América, pela quantidade de juntas 

realizadas em um período de tempo demasiado curto. 

Analisados os antecedentes da celebração do I Concílio pretendemos, neste 

capítulo, debruçarmo-nos sobre as constituições elaboradas durante as assembléias 

do Concílio, falando a respeito de suas diversas impressões, de sua estrutura, de 

seus participantes, de sua temática e do alcance jurídico da celebração diante das 

condições existentes de cristianização no México.  

 

2.1 – O texto e suas muitas impressões 

Segundo Lundberg (2006), o manuscrito original do Primeiro Concílio 

encontra-se na Bancroft Library, em Berkeley, Estados Unidos. Esta única versão 

manuscrita do Concílio está rubricada por todos os bispos participantes, menos 

López Zárate que faleceu antes do término da celebração, que durou cerca de 

quatro meses. Em novembro de 1555, no fim da celebração, o arcebispo Alonso de 
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Montúfar estabeleceu que em dois meses as atas devessem ser transcritas em 

pergaminho e o documento deveria ser guardado no arquivo da catedral mexicana: 

 

[E]stabelemos y mandamos al mayordomo de la fabrica de nuestra yglesia 
cathedal [sic] que dentro de dos meses primeros siguientes haga escrevir 
estas nuestras constituiciones y las haga sellar con nuestro sello pontifical 
para que esten guardadas en el archibo con las otras escripturas de la 
nuestra yglesia e cabildo. (LUNDBERG, 2006, p. 260) 

 

As atas manuscritas originais estão escritas em papel, não em pergaminho, 

contendo as anotações e as correções feitas durante as assembléias. Este 

documento, como já foi dito, também não está no México e, sim, nos Estados 

Unidos25, portanto, as orientações do arcebispo não foram seguidas. É desta versão 

manuscrita que Juan Pablos Lombardo26 preparou no México a impressão em 1556 

da primeira edição do I Concílio. O livro, formado por quarenta e nove folhas, leva o 

nome de: Constituciones del arçobispado de la muy ynsigne y muy leal ciudad de 

Tenuxtitlan México de la nueva España. A capa do livro está ilustrada com o escudo 

de armas do arcebispo do México, Alonso de Montúfar, junto com seu lema 

episcopal: pro christo legatione fungimur.27 A edição de Juan Pablos Lombardo é 

raríssima. Só existem oito cópias em bibliotecas públicas ou em bibliotecas de 

investigação: cinco delas nos Estados Unidos, duas na Espanha e uma no México. 

(Cf. LUNDBERG, 2006, p. 261) 

 

 

 

                                                 
25  Para saber mais sobre as versões manuscritas dos três concílios mexicanos, sobre as 
peregrinações das atas originais e sobre os motivos pelos quais elas passaram do arquivo da 
catedral do México para a Bancroft Library, nos Estados Unidos, consultar LUNDBERG, 2006, p. 259-
268. 
26 Juan Pablos LOMBARDO é considerado o primeiro impressor da América, de origem italiana. 
Chegou ao México em 1539 e até 1546 esta imprensa mexicana levou o título de “Casa de Juan 
Cronberger”, impressor de Sevilha, com quem Juan Pablos teria trabalhado (Cf. STOLS apud 
GUTIERREZ, 2007, p.5).  
27 Tradução do latim: Somos embaixadores de Cristo. 
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Figura 3 – Escudo de Armas do arcebispo Alonso de Montúfar – (capa do livro) 
Fonte: Alonso, MONTÚFAR. Primer Concilio Provincial México (1555), 2007 

 

Passou-se mais de duzentos anos desde a primeira impressão até que, em 

1769, o arcebispo mexicano Francisco Antonio Lorenzana considerou de extrema 

importância publicar novamente as constituições do primeiro e do segundo concílios 

do México. A edição de Lorenzana baseia-se na edição de 1556, com uma ortografia 

modernizada, que, segundo Lundberg (2006), não é uma edição muito rara e se 

encontra em muitas bibliotecas.  

A edição fac-símile utilizada neste estudo foi preparada por Cristóforo 

Gutierrez Vega, que consultou um exemplar na biblioteca Casanatense de Roma. 

Por esse exemplar não ter a conclusão, Gutierrez consultou a conclusão de outro 

exemplar na Biblioteca Nacional de Madrid. Sobre o exemplar de Roma, os 

especialistas afirmam que ele era parte da biblioteca que o cardeal Casanate herdou 

de seu pai. Segundo Gutierrez: “… forma un cuerpo con la edición del Concílio de 

Guadix y Baza (1554) y con la edición del Concílio de la diócesis de Augusta, 
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Ausburgo, en Baviera, Alemania” (2007, p. 7). Por isso tudo pode tratar-se de um 

dos primeiros livros impressos no México que chegou a Roma. Lundberg (2006) 

acredita que a maioria dos estudos feitos sobre o I Concílio tenha utilizado a edição 

de Lorenzana, por não ser muito rara. Gutierrez (2007) foi um dos que estudou a 

edição em Roma e tivemos a oportunidade de conhecer a edição fac-símile 

elaborada por ele. Não há um motivo especial para a utilização dessa edição neste 

estudo, a não ser o fácil acesso e o forte interesse sobre o tema. É, portanto, através 

dessa edição fac-símile e de alguns autores que também a analisaram, que 

pontuaremos as questões propostas a seguir. 

 

2.2 – Os participantes do Concílio e o desenvolvimento da 

celebração 

O Primeiro Concílio Provincial Mexicano celebrou-se entre 29 de junho e 7 de 

novembro de 1555. Suas constituições foram lidas publicamente na Igreja Maior por 

Pedro Logroño, nos dias 6 e 7 de novembro. A impressão do documento saiu em 

tempo recorde no dia 10 de fevereiro de 1556 (Cf. GUTIERREZ, 2007, p. 11). 

Nenhum dos bispos presentes no Concílio de 1555 participou do Concílio de 

Trento28. Frei Alonso de Montúfar O.P., arcebispo29 do México, convocou o Concílio 

para a festa de São Pedro e São Paulo. Entre os participantes estavam: Don Vasco 

de Quiroga, bispo de Michoacán; Frei Martín Sarmiento de Hojacastro, franciscano, 

bispo de Tlaxcala; Frei Tomás Casillas, dominicano, bispo de Chiapas; e o bispo de 

Oaxaca, Don Juan de Zárate, que faleceu durante a celebração. Além dos cinco 

bispos estavam presentes também Diego de Carbajal, representando e tendo os 

                                                 
28 Ambos os sínodos, o europeu (1545-1563) e o primeiro celebrado na Nova Espanha (1555-1556), 
foram simultâneos e os prelados que assistiram a ele receberam dispensa para não participar, ao 
mesmo tempo, do Concílio de Trento no velho mundo. (Cf. CORCUERA, 1994, p. 62) DUSSEL afirma 
que informantes do vice-rei, por juízo do próprio rei, pediram em Roma um breve que permitiria a 
ausência dos bispos que estivessem longe do continente europeu, devido à grande necessidade de 
suas presenças na América. Esse documento não foi descoberto, se é que existiu, mas o rei 
procedeu como se existisse e indicou os bispos que estavam dispensados de assistir ao Concílio de 
Trento. (Cf. DUSSEL, 1979, p.195) 
29 Os cinco bispados que formavam a Província Eclesiástica presidida pelo arcebispo Montúfar eram: 
Oaxaca, Michoacán, Tlaxcala, Guatemala e Chiapas. Desde 1542 o papa Paulo III nomeou 
Zumárraga como arcebispo, dando-lhe os bispados como sufragâneos. (VERA apud CORCUERA, 
1994, p. 62) 
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poderes do bispo, Francisco de Marroquín, da catedral da Guatemala30; o cabildo31 

da Igreja Metropolitana e os representantes dos cabildos eclesiásticos de 

Guadalajara e de Yucatán. Também assistiram a celebração Bernardo de 

Albuquerque; o prior de Santo Domingo no México, Diogo Osório; frei Francisco 

Espinosa e frei Bartolomé Ledesma, como conselheiros. Eles eram membros da 

mesma ordem religiosa do arcebispo Montúfar.  

Conforme Sarabia Viejo (apud GUTIERREZ, 2007, p. 7), os bispos teriam se 

reunido sem convidar os provinciais das ordens religiosas. Teriam apenas pedido 

seus pareceres sobre determinados pontos que seriam discutidos no Concílio. Tal 

fato é conhecido devido à correspondência dirigida à Majestade pelo vice-rei Don 

Luis de Velasco, na qual ele se queixava justamente da ausência dos provinciais das 

ordens religiosas. Don Luis de Velasco, vice-rei da Nova Espanha, foi bastante 

criticado pelo arcebispo e por todo clero secular por proteger os religiosos que não 

aceitavam a autoridade dos bispos. O próprio Montúfar, em carta enviada ao rei 

Filipe II em 1558, afirmou que: 

 

[...] O que quero dizer é que o que mais me dói nisto é que vejo a porta 
fechada totalmente para o remédio que é necessário para o assento desta 
terra espiritual e temporal e esta porta fechada é vosso vice-rei que está tão 
sujeito a frades, tolera deles tantos desacatos e ameaças que é desprestígio 
do cargo de vossa Majestade lhe tem dado e é por isso que a maior parte do 
governo espiritual e temporal está nas mãos dos religiosos, o da Igreja está 
claro. Eles julgam e setenciam, prendem e soltam, definem os casos 
eclesiásticos com concordância dos prelados e sem ela e para isto vosso 
vice-rei lhes dá todo o favor que querem (...) (SUESS, 1992, p. 870-871) 

 

Essa carta do arcebispo Montúfar não só criticava o vice-rei, mas questionava 

o poder dos religiosos na colônia, um poder que, segundo Montúfar, ameaçava a 

jurisdição e o poder do próprio rei na Nova Espanha. Sendo o arcebispo dominicano 

e seus conselheiros, também dominicanos, podemos supor que com o peso da 

Ordem de São Francisco na Nova Espanha, naquele momento, a crítica aos 

                                                 
30 O bispo da Guatemala, Francisco Marroquín não pode comparecer à celebração do Concílio por 
sua idade e por estar enfermo para percorrer cerca de trezentas léguas. Esta notícia não agradou 
muito aos bispos que o esperavam. (Cf. Carta de Velasco al emperador, México 16 de setembro de 
1555, Arquivo Duques del Infantado (A.D.I) L. X, fol. 173). 
31 Cabildo é um grupo ou um colégio de sacerdotes que realizam as cerimônias mais solenes em uma 
catedral (Cf. AMPUDIA, 1998, p. 353). 
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religiosos deveria ser principalmente destinada aos franciscanos32. Sobre essa difícil 

relação, entre religiosos e clérigos seculares, ainda pontuaremos mais alguns 

tópicos neste capítulo. Continuaremos com os demais participantes da celebração 

do concílio, entre eles, os vigários das arquidioceses e outros clérigos. 

Representando a esfera civil estavam, segundo a leitura pública das constituições, 

os senhores doutores Herrera, Mexia e Montealegre, ouvintes da Real Audiência do 

México; e o licenciado Maldonado e González Cerezo, fiscal e aguazil maior da 

Audiência; por parte da justiça estavam presentes assistentes, o cabildo da cidade e 

outros cavaleiros. 

Segundo Gutierrez (2007) vale notar que para a leitura pública não estavam 

presentes o vice-rei e os superiores das ordens religiosas. Isto talvez tenha ocorrido 

devido às tensões entre clérigos e religiosos que se acirravam cada vez mais 

naquele período. Com a evidência constitucional da presença de todas estas 

autoridades civis, fica claro que a assembléia do Concílio teve um caráter político e 

não unicamente religioso. Em função disso, a seguir é importante uma breve 

biografia do arcebispo e dos bispos participantes da celebração para entendermos o 

seu desenrolar e as suas dificuldades. 

 

2.2.1 - Frei Alonso de Montúfar (arcebispo do México) 

Nascido em 1489 em Loja, Granada, teve parte de sua carreira interna na 

ordem dominicana, onde entrou muito jovem e teve a proteção do arcebispo de 

Sevilha, dom Diego de Deza. Foi eleito prior de sua ordem e era muito consultado 

pela nobreza de sua cidade como confessor e como guia. O marquês de Mondéjar 

recomendou-o ao rei Carlos V, que decidiu nomeá-lo sucessor de Zumárraga, que 

estava morto desde 1548. Foi nomeado o segundo arcebispo do México em 1553.  

Tomou posse de sua sede em junho de 1554. Em dezembro escreveu ao rei 

que convocou “... a los prelados de toda esta Nueva Espana” (FLORES, 2009, p.4) 

para uma reunião no México, no dia da Trindade, a fim de tratar “... el remédio mejor 

para el asiento de esta nueva Iglesia, y como haya mejor recaudo del que hay 

                                                 
32 A missão franciscana não foi a primeira a chegar à Nova Espanha. Antes dela outras missões já 
haviam dado início à conversão dos índios. Em 1524 chegaram às costas do Golfo do México os 
primeiros doze missionários franciscanos. A presença franciscana desde então foi bastante 
significativa principalmente devido à quantidade de conventos franciscanos fundados. (Cf. 
NATALINO, 2002, p. 110) 
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agora” (FLORES, 2009, p.4). Montúfar referia-se a um esforço ainda maior que era a 

organização eclesiástica, pois, para ele, só ela traria solidez ao trabalho de 

evangelização iniciado. De certa maneira, Montúfar reconhecia o empenho dos 

missionários que, por vezes, guiaram-se em intuições e corrigiram experiências no 

decorrer do processo de evangelização do extenso território, mas considerava que, 

a partir daquele momento, era função do clero secular promover a evangelização. 

Assim, o clero secular deveria prestar contas a ele, como arcebispo, que possuía o 

remédio necessário para o assento espiritual e temporal. Temporal, pois, os bispos e 

os clérigos que exerciam seu ministério na América sentiam-se obrigados, com seu 

soberano, a exercer suas atividades, resguardando a autoridade real no governo das 

Índias para unificar o aspecto legal e o aspecto humano na administração. Havia, 

assim, bastante comunicação entre as esferas civis e religiosas, entre a Igreja e o rei 

com seu Conselho das Índias, o que se percebe pela fértil correspondência entre os 

mesmos. (Cf. AMPUDIA, 2000, p. 226) Podemos justificar, assim, o caráter político 

que a assembléia tomou. 

No ano de 1555 Montúfar convocou a celebração do Primeiro Concílio 

Provincial do México, com a finalidade de empossar a Igreja secular nos novos 

territórios e corrigir os vícios e a desordem que existiam desde a morte do primeiro 

arcebispo, Zumárraga.  

 

2.2.2 - Don Vasco de Quiroga (bispo de Michoacán) 

Nascido em 1470 em Madrigal de las Altas Torres (Ávila). Durante a sua 

infância viveu nesta vila até iniciar seus estudos em jurisprudência. Em Salamanca 

foi juiz de residência em Orán e representou a Coroa em tratados de paz (1526). 

Exerceu um alto cargo na Real Cancillería de Valladolid e, por isso, o bispo de 

Badajoz recomendou-lhe para que fosse nomeado ouvinte da Audiência do México. 

Instalou-se no México em 1531 e fundou o Hospital de Santa Fé em 1532, 

especialmente para o atendimento dos indígenas. Desempenhou por anos o cargo 

de visitador de Michoacán até 1537, quando o Imperador Carlos V nomeou-o Bispo 

da diocese de Michoacán. 

Segundo Dussel: “Se destaca poderosamente entre todas las fundaciones de 

don Vasco, una que por sí misma le da derecho a la inmortalidad: las Repúblicas de 
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los Hospitales” (1979, p. 317). As Repúblicas de hospitais eram comunidades com 

autoridades nomeadas pelos próprios habitantes e com organização econômica 

baseada no coletivismo, orientadas por um diretor que deveria ser sempre um 

sacerdote. Para Dussel (1979, p. 317), foi o método de colonização mais completo 

que existiu, pois nessas Repúblicas existiam constituições elaboradas pelo próprio 

bispo para a eficácia e para a manutenção da comunidade. Os índios ofereciam-se 

ao trabalho moderado com grande vontade, somando um total de seis horas de 

trabalho comum, que servia para que os índios se alimentassem, enquanto que 

aquilo que sobrava era direcionado aos mais necessitados. As constituições da 

comunidade legislavam sobre os trabalhos, os sacramentos, a organização das 

famílias, os alimentos que deveriam ser plantados, a proteção de possíveis 

problemas no plantio, os enfermos e o culto religioso. Enfim, eram núcleos 

autônomos de povoados que viviam também em função do bem comum e da 

caridade. O espírito destas comunidades expressava-se na “hospitalidade” no 

sentido moderno da palavra (Cf. MORENO apud DUSSEL, 1979, p. 317). Vasco de 

Quiroga criou mais de cento e trinta povoados de índios com essa organização no 

México. Deparamos-nos com o exemplo de Don Vasco de Quiroga, com a 

autocompreensão da Igreja Católica naquele período de se achar a única capaz de 

reproduzir uma “sociedade perfeita”. Por isso, a importância do alcance jurídico, que 

se verificava até mesmo para essas Repúblicas, que tinham as suas constituições 

elaboradas por um bispo. A ideia que permanece é que somente os clérigos 

poderiam criar uma organização civilizada e cristã de vida em comum. 

O colégio San Nicolas de Pátzcuaro também foi obra do bispo Quiroga em 

1540, sendo o primeiro seminário de formação sacerdotal da América. Desde que 

Don Quiroga chegou ao Novo Mundo, dedicou-se a estas obras e a conversão dos 

índios, além de assistir e de participar ativamente do primeiro Concílio provincial 

mexicano. O bispo Quiroga, durante seu governo, também se dedicou 

exaustivamente às visitas de suas dioceses, tendo realizado muitas visitas. Morreu, 

inclusive, no povoado de Uruapan, realizando sua última visita episcopal em 1565. 

Segundo Dussel, seu sucessor, Juan de Medina teria afirmado sobre o bispo em 

1582: “Porque dicen que decía, que el más obispo de yndios que de españoles...” 

(1979, p. 323). 
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Existem fortes evidências, segundo Cristóforo Gutierrez (2007), de que 

Montúfar e Vasco de Quiroga fizeram a travessia do Atlântico juntos33 e tiveram 

tempo de se conhecer e trocar impressões. 

 

2.2.3 - Don Martín Sarmiento de Hojacastro (bispo de Tlaxcala-Puebla) 

Martín Sarmiento nasceu em 1515 na vila de Hojacastro, Castilla. Era filho de 

pais nobres e cristãos. Aos quinze anos de idade ingressou como aspirante no 

convento franciscano de San Bernadino, fundado em 1440. Nesse convento estudou 

gramática, artes e teologia. Aos vinte e dois anos, sete depois de seu ingresso na 

Ordem franciscana, foi ordenado sacerdote “... y desde entonces hasta que partió 

para Nueva Espana fue vicário de coro (cantos e organista) por la mucha suficiência 

que para ello tenia” (MENDIETA, 1973, p.196-199). 

Os superiores do frei Martín determinaram seu envio ao convento de 

Valladolid, cidade em que a corte de Carlos V estabelecia-se. Lá estudou filosofia e 

se aperfeiçoou em teologia com o Padre Gaona. Aos vinte e três anos partiu 

juntamente com frei Juan de Gaona e outros religiosos para a Nova Espanha. 

Recebeu o posto, em 1538, de secretário do Comissário Geral de sua ordem, Frei 

Juan de Granada. Estudou e se aplicou no idioma otomí, um dos vinte e dois 

idiomas nativos da região que correspondia ao México, Tlaxcala e Veracruz. (Cf. 

ABAD apud CUEVAS, 1990, p. 364).  

Em 1544 frei Martín Sarmiento tornou-se o quinto comissário geral 34  das 

Índias. Terminando seu mandato como comissário geral, estava como superior no 

convento de Tlaxcala. Ali recebeu a notícia de sua nomeação como bispo de 

Tlaxcala, onde ele residia. Recebeu a consagração episcopal do bispo de Oaxaca, 

Juan López de Zárate, em março de 1549.  

Segundo Merino (apud ABAD, 1990), o bispo Hojacastro distinguiu-se dos 

demais durante as deliberações do Concílio em 1555. Sobressaiu-se tanto por sua 

preparação, como por seu talento, que foi encarregado sozinho de redigir 

                                                 
33 Vasco de Quiroga havia se ausentado de sua diocese por algum tempo; por isso fez a travessia 
pelo Atlântico na companhia de Alonso de Montúfar. (Cf. GUTIERREZ, 2007, p.13) 
34 Os comissários eram colaboradores diretos do ministro geral com autoridade semelhante a do 
próprio ministro.  (ABAD, 1990, p. 366). 
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definitivamente as constituições sinodais para seu posterior debate e aprovação pela 

assembléia. (Cf. MERINO apud ABAD, 1990, p. 372) 

 

2.2.4 - Don Tomás Casillas (bispo de Chiapas) 

Nascido em 1552, frei Tomás Casillas era dominicano e formava junto com 

outros bispos o que Dussel chama de “generación las-casiana y indigenista35” (1979, 

p. 61). Esta geração era formada por um grupo de bispos da América, que pretendia 

colocar em prática as leis novas36 preparadas por Las Casas e se preocupava com a 

causa indígena. Esses bispos eram considerados defensores dos índios. As leis 

novas nunca se cumpriram, mas Tomás de Casillas lutou sempre pela causa 

indígena. As leis novas provocaram choques entre a jurisdição eclesiástica e 

secular, já que ambas dividiam os poderes no que se refere à defesa do índio, mas, 

naquele momento, a paz entre os poderes era o mais necessário, mesmo que o 

índio ainda sofresse maus tratos dos encomenderos, enquanto as jurisdições não 

chegassem a um consenso.  

Casillas participou de diversas juntas eclesiásticas com o arcebispo 

Zumárraga e, juntos, tentavam corrigir o sistema e lutar para que o índio fosse mais 

bem tratado. Casillas faleceu como bispo de Chiapas em 1567, depois de também 

ter participado do I e do II Concílio Provincial Mexicano. 

 

2.2.5 - Don Juan López de Zárate (bispo de Oaxaca) 

Nascido em 1535, Zárate também foi considerado protetor dos índios e 

participou de todas as juntas eclesiásticas como bispo de Oaxaca desde 1537. O 

bispo faleceu durante a celebração do Concílio em 1555. Segundo Gutierrez (2007), 

com a morte de Don Juan de Zárate, vários membros do cabildo de Oaxaca 

                                                 
35 Apropriamos-nos de um termo utilizado por DUSSEL – indigenista -, que denomina os bispos como 
“protetores dos índios” (DUSSEL, 1979, p.13). 
36 As leis novas preparadas por LAS CASAS eram contra as encomiendas, que exploravam a mão de 
obra indígena. Para ele, os índios e as terras deveriam ficar a cargo da coroa espanhola e não à 
mercê dos encomenderos espanhóis. (Cf. LAS CASAS, 2010, p. 24-25) O conceito de encomienda 
limitada foi inserido com ênfase pelas leis novas de 1542, mas provocaram desobediência no México; 
“... principalmente quando se tratava do direito de uma única sucessão da encomienda para um 
herdeiro legal, pois era menos do que a perpetuidade que os encomenderos esperavam” 
(LOCKHART; SCHWARTZ, 2002, p. 124). A ênfase dada a perda de direitos especiais sobre o tributo 
pago em trabalho também demorou gerações para que fosse cumprida.   
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apresentaram-se no México e provavelmente participaram das deliberações do 

Concílio.  

 

2.2.6 - As influências do episcopado mexicano na celebração 

Através destas breves biografias dos bispos que formavam o episcopado 

mexicano no século XVI, podemos identificar, nas constituições do Concílio, suas 

influências, procurando relacioná-las com este período de importância política e 

social na Nova Espanha, onde é notório o interesse geral do episcopado pela 

cristianização da população indígena.  

Tratava-se, no geral, de um episcopado missionário que se preocupava muito 

com a conversão daqueles que não tinham aderido à fé cristã. Alguns bispos tinham 

uma postura missional bastante ativa como, por exemplo, Vasco de Quiroga e López 

de Zárate, que durante as juntas de 1532 e de 1537 pronunciaram-se contra o 

batismo em massa, pois, apesar de serem bispos, eles ainda administravam 

sacramentos, como o batismo, e poderiam apontar caminhos, já que conviviam com 

as dificuldades do cotidiano da colônia. Por sua experiência, os bispos também 

tinham consciência de que o trabalho missionário havia apenas começado, mesmo 

porque assumiam que muitas medidas ainda seriam necessárias para a inteira 

conversão dos índios.  

O arcebispo Montúfar, apesar de recém chegado à América, argumentava 

sobre a importância do Concílio, alegando que os índios mal sabiam os preceitos 

básicos da fé cristã, mesmo depois de anos de evangelização. Podemos considerar 

que os membros da assembléia conciliar partilhavam da mesma consciência sobre o 

processo de evangelização na Nova Espanha até aquele período. 

Segundo Dussel (1979, p. 195), o episcopado possuía dois aspectos 

importantes: a consciência da universalidade e a solidariedade. A consciência 

universalista manifestava-se pelo interesse dos bispos de participarem de concílios 

ecumênicos e estarem, assim, a par de todas as mudanças propostas. Um exemplo 

disso foi Vasco de Quiroga que se mostrou interessado em participar do Concílio de 

Trento, mas foi impedido pela Real Cédula de presenciá-lo em 1542. Quanto à 

solidariedade mútua, ela tornou-se evidente quando os bispos visitavam as dioceses 

dos outros com a finalidade de se ajudar e de trocar experiências, lembrando que 
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por ser um episcopado missionário, a visita era um importante instrumento para a 

conversão. Mesmo os sínodos, as juntas ou os Concílios realizados na Nova 

Espanha foram lugares de ação dessa solidariedade mútua e dessa troca de 

experiências, que foi essencial para a eficácia de mais um instrumento do 

episcopado em sua função apostólica e missional. 

Pode-se afirmar que o grupo de bispos que participaram da celebração do I 

Concílio possuía um interesse na cristianização dos índios e experiências em 

comum, o que possibilitou a realização de um trabalho, no qual falaram globalmente 

durante quatro meses. A seguir, analisaremos o contexto das fortes influências 

tridentinas que, de certa forma, cooperaram para a elaboração de constituições a 

cerca da reforma do clero. 

 

2.3 – Objetivos do Concílio 

Buscaremos, neste tópico, detectar no próprio texto os objetivos principais da 

celebração do Primeiro Concílio Provincial do México. No prólogo das constituições 

do documento lê-se: 

 

Nos, deseando imitar a nuestros predecessores, y en cumplimiento de los 
Sagrados Cánones nos es mandado en estas partes occidentales tantos 
siglos passados sin conocimiento del santo evangelio: y ahora llamados al 
conocimiento de nuestra fee catholíca, tan innumerable gentes barbara y 
idolatra: puestos ya debajo de la obediencia de la Iglesia Catholíca: con la 
diligencia y gastos y zelo christianíssimo, del Emperador y rey o España 
nuestro señor nesta dicha ciudad Mexico metropolitana e nesta Nueva 
España y Mudo Nuevo: celebramos este primer Concílio Provincial en este 
año [1555]  (MONTÚFAR, 2007, prólogo, p. 2) 

 

Montúfar inicia o prólogo com “nós”, referindo-se aos participantes do 

Concílio, mas também invocando seus predecessores, já que a celebração37 deste 

sínodo deveria ocorrer durante a inauguração das festividades de São Pedro e São 

Paulo. O Concílio e sua celebração representavam a unidade da Igreja no México, 

que sempre foi defendida e proclamada, até mesmo por São Paulo: “Só um Senhor, 

                                                 
37 Apesar de DUSSEL afirmar que o concílio deveria ter começado em junho, ele só se iniciou de fato 
em julho, mesmo sendo frequentes as afirmações de Montúfar sobre o início da celebração durante a 
festa de São Pedro e São Paulo. (Cf. DUSSEL, 1984, p. 489) 
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ua fé, um batismo, um Deus e Pai de todos, que está sobre todos, por todos e em 

todos” (Efesios, 4, 5-6). Não por acaso nosso frei cita São Paulo para justificar a 

celebração:  

 

(...) y como dize Sant Pablo quedo en contínua pelea de la sensualidad, 
cõntra la razón. Y así tuvo mayor necessidad que antes, para se facilitar al 
bien, y refrenar sus malas inclinaciones, del socorro de las virtudes 
theologales, y morales: para alcançar  y merecer la vida eterna: y de las leyes 
divinas y humanas. Y así dios nuestro señor le dio por revelacion, la divina 
escriptura. (MONTUFAR, 2007, prólogo, p. 2) 

 

Quando se menciona acima a luta pela razão nas terras da Nova Espanha, 

parece ser uma luta ainda maior, mais difícil de ser travada, porque não havia nada 

parecido na Europa com as dificuldades enfrentadas pela Igreja na América, uma 

vez que existia, neste vasto território, um mosaico de culturas, de crenças e de 

povos, jamais vistos até então. Para vencer esta luta em busca da unidade, Deus 

deu por revelação a sagrada escritura ao homem e baseadas nela foram elaboradas 

as constituições do Concílio. Ainda, segundo Frei Alonso de Montúfar: 

 

Como sea tan natural al hombre vivir según y conforme a la razón, que con 
esto se diferencia de los brutos animales, y con esto sea figurado a la imagen 
de nuestro señor, y por esto sea capaz de la buena aventurança, y criado 
para ella […] así fue necessario, el hombre ser ayudado de dios, para 
alcançar y merecer con favores sobre naturales y así en el estado de la 
innocencia, proveyo dios nuestro señor al hombre de la justicia original, 
gracia, y virtudes en que fue criado. (MONTÚFAR, 2007, prólogo, p. 2) 

 

Para Montúfar, o homem tem que viver conforme a razão, que é o que o 

diferencia dos brutos animais, já que foi criado à imagem e semelhança de Deus. 

Por esse motivo, Deus deu-lhe virtudes para que fosse capaz de frear as más 

inclinações e para facilitar o bem. Deus deu, por revelação, a divina escritura através 

dos patriarcas e dos profetas e pela boca de seu primogênito filho, Cristo, e depois 

por revelação do Espírito Santo e predicação dos santos apóstolos. A Santa Madre 

Igreja foi regida pelo mesmo Espírito Santo, que celebrou os diversos gerais, os 

concílios e os estatutos para justamente dar continuidade ao trabalho dos santos 

apóstolos. Para o bem, para a salvação das almas dos fiéis e para a boa reforma de 
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seus costumes, imitando seus predecessores e em cumprimento do que os 

sagrados cânones realizaram no ocidente há tantos séculos passados, foram 

elaboradas as constituições do I Concílio Provincial do México.  

Na Nova Espanha, segundo o arcebispo, não havia, há muito tempo, o 

conhecimento do santo evangelho por parte dos índios: “tan innumerable gente 

bárbara y idolatra” (MONTÚFAR, 2007, prólogo, p. 2). O arcebispo reconheceu 

naquele momento que, mesmo sob a obediência da coroa espanhola e da Igreja 

Católica, os índios permaneciam com práticas bárbaras e idólatras que precisavam 

urgentemente ser extintas. Segundo Dussel: 

 

El arzobispo de México, Montúfar presenta um panorama desolador de la 
totalidad de la comunidad cristiana índia de Nueva España. Su argumento 
era: los indios, después de tantos años, no sabían ni medianamente los 
artículos de la fe, ni las oraciones, ni los rudimentos del cristianismo. Cuando 
con preguntas se quería saber en profundidad su pensamiento se caía en mil 
“herejías”. Gonzalo Gómez de Cervantes opinaba que sin la presencia de los 
españoles, los indios se levantarían inmediatamente contra el cristianismo. 
(1979, p.132). 

 

Não eram apenas os índios, mas toda uma comunidade de fiéis que 

precisava, naquele momento, de salvação e de “reforma” em seus costumes. 

Lembremos que, segundo Alberigo (2005), os concílios são símbolos da tentativa da 

Igreja de se comunicar com os fiéis na comunidade. Até mesmo por isso, as 

constituições não foram escritas somente para as populações bárbaras e idólatras, 

mas também para os sacerdotes seculares, os missionários, os religiosos e toda 

comunidade de colonos espanhóis que lá viviam. 

Por desejar a toda comunidade cristã da Província o bem e a salvação de 

suas almas e a boa reforma de seus costumes, acabando definitivamente com 

práticas contrárias as das santas escrituras redigidas pelos predecessores, a Igreja 

celebrou o Concílio, como uma nova escritura a ser redigida pelos bispos escolhidos 

e presidida pelo arcebispo do México: Frei Alonso de Montúfar.  

Através do prólogo entendemos que Montúfar precisava dar uma forma 

própria a nova província do México, que não mais dependia das disposições da 

arquidiocese de Sevilha. Era preciso colocar ordem e dar fundamento à província 

eclesiástica. Os bispos queriam, através da celebração do Concílio, conferir uma 
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melhor organização à Igreja Mexicana, destacando o papel central do bispo 

residente no governo das dioceses. As dificuldades não eram poucas; não só as 

populações indígenas e suas diversas crenças seriam empecilhos à nova 

organização, mas também as próprias ordens religiosas que estavam lá desde o 

início lutariam para conservar sua influência e seu predomínio na evangelização e 

nas relações com os índios. 

Em 1 de novembro de 1555 Montúfar dizia: “Para que el remédio fuese 

universal y se estendiese a toda Nueba Yglesia conboqué todos los obispos 

sufragâneos a Concílio, los quales benidos...” (DUSSEL, 1979, p. 320) Percebe-se, 

através deste trecho, que este corpo legal possuía clara consciência de sua função 

apostólica e de sua função missional.  

Assim, em linhas gerais, é possível afirmar que os objetivos do Concílio eram: 

1) Organizar o exercício do poder apostólico dos bispos, limitando o poder dos 

religiosos, que até aquele momento tinham total autonomia; e 2) Dar continuidade à 

função missionária, que, do ponto de vista teológico, era prosseguir com a missão 

dos apóstolos dada por Cristo. 

 

2.4 – Estrutura geral do documento 

O documento analisado está dividido da seguinte maneira: o prólogo, escrito 

pelo Frei Alonso de Montúfar; as constituições; e a conclusão, também de autoria do 

Arcebispo. As constituições estão divididas em noventa e três largos capítulos de 

assuntos diversificados. Não há uma sequência lógica dos conteúdos, que também 

não se dividem ou se diferenciam entre aqueles que se referem aos espanhóis e 

aqueles que dizem respeito aos índios. Talvez isso se deva ao fato de que, apesar 

de as constituições serem redigidas pelo mesmo bispo, foram, no primeiro momento, 

debatidas globalmente durante quatro meses, com os bispos trabalhando em 

comum acordo (Cf. GUTIERREZ, 2007). As constituições foram redigidas pelo bispo 

Martín de Hojacastro (Cf. ABAD, 1990, p. 359-375).  

A estrutura dos capítulos sofreu forte influência do Concílio provincial de 

Sevilha de 1512, como já foi dito anteriormente, no entanto, não foi uma influência 

determinante e muito menos única. Influenciou, em particular, as constituições que 

se referiam à formação e à vida dos sacerdotes, bem como à organização da 
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Diocese. Não seria de espantar que o Concílio de 1512 influenciasse a Província 

Eclesiástica presidida por Montúfar na elaboração das constituições, já que Sevilha 

fora sua sede metropolitana até 1546. 

Quanto à multiplicidade de influências sofridas pelo Concílio mexicano no que 

refere aos índios, as grandes assembléias eclesiásticas de 1537, 1539-40 e 1546 

foram bastante importantes. Temas como a necessidade de uma breve catequese 

ou as cerimônias de batismo foram discutidos na junta de 1537. As juntas de 1539-

40 trataram novamente do batismo com uma catequese anterior ao matrimônio e 

anterior à confissão, das relações entre os bispos e os religiosos, da temática 

sacramental e da organização das estruturas eclesiásticas, além de ter servido como 

manual na administração dos sacramentos até 1546. Os temas tratados na Junta 

eclesiástica de 1546 também foram revistos nas constituições: a redução dos índios 

em povoados, os dízimos, a publicação de doutrinas e a eucaristia. 

A influência das juntas no Concílio deve-se também ao fato do arcebispo 

Montúfar ser recém-chegado à Nova Espanha, precisando contar muito com o apoio 

dos bispos que já estavam lá havia muito tempo. Eles participaram juntamente com 

Zumárraga da maioria das assembléias eclesiásticas. Estes bispos já conheciam o 

cotidiano da colônia e as dificuldades que a Igreja enfrentava há anos. Falemos 

agora das constituições em si e dos autores que as analisaram. 

Muitos autores estudaram as constituições do I Concílio Provincial, entre eles 

Willi Henkel e Antonio Garcia y García, que possuem opiniões diferentes sobre os 

aspectos centrais discutidos na celebração. Para Garcia (1992), em Historia de la 

Iglesia en Hispanoamérica y Filipinas, ao falar das juntas eclesiásticas e abranger o I 

Concílio Provincial Mexicano de forma resumida, o foco principal refere-se ao 

trabalho missionário entre os indígenas.  

Já Cristóforo Gutierrez (2007) partilha a ideia de Henkel (1992), em sua obra 

Die konzilien in Lateinamerika, sobre quais temas foram fundamentais no I Concílio 

Provincial. Segundo eles, os bispos e os membros do Concílio concentraram-se 

principalmente em um aspecto de relevada importância para a vida da Igreja 

naquele momento: a formação, a vida e o apostolado dos sacerdotes, como peça 
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chave para a evangelização e para a consolidação da nascente Igreja 38 . Este 

aspecto, segundo Gutierrez, pode ser considerado a influência do “espirítu 

renovador del Concílio de Trento” (2007, p. 13). As tendências reformadoras de 

alguns sínodos espanhóis precedentes, de fato, influenciaram o concílio mexicano, 

pois era uma preocupação comum na época; uma espécie de prevenção à reforma 

na América39. Seria relevante que, com o recorte da pesquisa, concordássemos com 

a versão de Garcia, no entanto, de posse do documento, observamos que a 

celebração do Concílio e a maioria das constituições abordaram temas ligados à 

preocupação com a formação dos sacerdotes, o que nos leva a concordarmos com 

Gutierrez e Henkel. 

Mas, não podemos abster-nos que a preocupação com a formação dos 

sacerdotes estava intimamente ligada com a evangelização indígena e em vários 

capítulos isso é colocado. Por exemplo, na constituição setenta e nove: “Que no se 

den a los yndios sermones, en su lengua, y que ninguna doctrina se traduzga en 

lengua de yndios, sino fuere examinada por clérigo o religioso que entienda la 

lengua en que se traduze” (MONTÚFAR, 2007, p. 37). Afirma-se: 

 

No se confie la tal traducion de solos yndios, o españoles interpretes porque 
de lo contrario se tiene entendido, que puede haber grandes peligros, y 
herrores, en los mysterios de la fe: y en la doctrina moral, y evangelica. 
(MONTÚFAR, 2007, capítulo 79, p. 24) 

 

Era necessário, para garantir a qualidade da evangelização, que os curas e 

os sacerdotes soubessem a língua do povoado, para que o controle da tradução 

também estivesse nas mãos da Igreja, do contrário confiar nos índios seria ceder o 

controle e assumir o fracasso. O uso das línguas indígenas na evangelização era 

extremamente importante e cabia aos sacerdotes, aos curas e aos religiosos terem 

esta formação.  

Com a simples leitura dos títulos das constituições, constatamos que de uma 

forma ou de outra a condição dos sacerdotes é sempre discutida e os motivos nos 

                                                 
38 Ver capítulo quarenta e cinco - Sobre los que han de ser curas, para perceber a importância que os 
bispos davam a este aspecto (Cf. MONTÚFAR, 2007, p. 23). 
39 Não podemos esquecer-nos que mesmo sendo uma preocupação comum, a prevenção e o espírito 
renovador não afetaram tão diretamente a elaboração das constituições em 1555, já que nenhum 
bispo presente participou da celebração do Concílio de Trento (1545-1563). 
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eram claros, pois, além do “espírito renovador”, apontado por Gutierrez (2007), 

devemos lembrar que desde 1548 ninguém ocupou o cargo de arcebispo. Era, 

portanto, preciso colocar “ordem” na casa, iniciando pelos sacerdotes que eram a 

peça chave para a evangelização. As punições contra os sacerdotes que 

desobedeciam às constituições eram severas, o que se pode notar pelo rigor das 

constituições através da análise das punições: a cobrança de penas pecuniárias, a 

perda de bens, os castigos corporais, o cárcere e a excomunhão. Sobre o rigor para 

com os fiéis e os sacerdotes, o arcebispo Montúfar afirmou: “... es mejor que 

compelidos se salven, que dejándolos em su liberdad se condenen” (MONTÚFAR, 

2007, p. 7). Essas punições às transgressões também evitavam ter que recorrer à 

Espanha e à Roma, o que, naquela época, demandava muito tempo.  

Seguindo a linha de pensamento de Cristóforo Gutierrez, entendemos que, 

além da formação sacerdotal, os membros do concílio preocuparam-se com o tema 

da pastoral indígena e com a elaboração de uma estruturação organizada para os 

diferentes aspectos da vida paroquial e eclesiástica. Assim, os pontos principais do 

documento dividem-se em cinco. 

 

2.4.1 - Ensino da doutrina cristã 

 Para justificar a importância do ensino da doutrina cristã, o primeiro capítulo 

do Concílio já se inicia afirmando:  

 

Por quanto todo el bien de nuestra religion christiana, consiste en el 
fundamento de nuestra sancta fe catholica, sin la qual ninguna cosa firme, ni 
apazible a Dios se puede hazer, ni fundar: y con ella segun doctrina del 
apostolo San Pablo, todos los antigos padres vencieron el mundo, y hizieron 
obras de justicia, y alcançarõ la gloria eterna que posseen. (MONTÚFAR, 
2007, capítulo 1, p. 3) 

 

Para o bem da religião cristã era imprescindível que todos os curas de almas, 

religiosos e confessores ensinassem com diligência aos paroquianos o sinal da cruz, 

dizendo as orações (Pai Nosso, Ave Maria, Salve Rainha e Credo) sempre em latim 

ou em romance, informando também os dez mandamentos e os sacramentos da 

Igreja. Segundo Lundemberg (2006), o Concílio propôs uma lista de “verdades”, ou 

seja, do que se deveria ensinar e exigiu que em cada igreja do arcebispado e da 
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Província tivesse o impresso com as orações que se deveria saber de memória: 

“...que los instruyan en los mandamientos, y sanctos sacramentos de la yglesia, y en 

los diez mandamientos de nuestra ley christiana” (MONTÚFAR, capítulo 1, p. 3). A 

lista básica a se saber incluía as orações acima ditas, os dez mandamentos, os 

sacramentos e os mandamentos da lei cristã. Além destas “verdades”, havia outras 

que deveriam ser ensinadas, segundo a mesma constituição: “... que les digan, 

quales son os siete pecados mortales,... para que se possam cumplir las obras de 

misericórdia, declarando les quales son espirituales y corporales” (MONTÚFAR, 

capítulo 1, p. 30). A seguir o Concílio exigiu que se ensinassem as virtudes 

teológicas e cardinais, os dons do Espírito Santo e a confissão geral. Todos estes 

ensinamentos deveriam ser em latim ou em romance e aos índios em sua língua 

para facilitar a aprendizagem.  

O sacramento da confissão era importante para a Igreja para repassar a 

doutrina, assim como o exame anterior ao matrimônio, que também passou a ser 

exigido. Os bispos insistiram na uniformidade da catequese: 

 

Que en el rezar de los divinos offícios y ceremonias de la missa se 
conformen, em toda la província, em la Yglesia metropolitana. 

Por quanto es cosa muy razonable, que por todo el dicho en esto arçobispado 
y província aya conformidade en el rezar de las oras canonicas, y en dezir el 
officio divino y que todas las Yglesias, de todo nuestro arçobispado, y 
província, se conformen en lo dicho (…) Estabelecemos y mandamos que 
todos los clérigos, de todo el dicho arçobispado, y província, de qualquer 
estado, dignidade o preeminência que sea, se conformen en el rezar de las 
oras y dezir el officio divino, con la dicha nuestra sancta Yglesia conforme al 
officio divino. (MONTÚFAR, 2007, capítulo 20, p.13) 

 

Os bispos também propuseram, como já foi dito, um catecismo para os índios, 

um mais breve e outro mais amplo, o último serviria para os doutrinadores. Na 

doutrina breve constariam todas as “verdades” já mencionadas; na doutrina mais 

ampla constaria, segundo a quarta constituição: “... los mistérios y cosas árduas de 

nossa sancta fe” (MONTÚFAR, capítulo 4, p. 4-5). Isso porque os índios não iriam 

entender a complexidade de alguns ensinamentos e, para a assembléia, não havia a 

necessidade por hora de se ensinar. O catecismo breve era o necessário para a 

salvação dos índios e bastava por isso. Os catecismos seriam impressos em 
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diversas línguas, apesar de, na prática, o fiel só poder rezar em latim ou em 

romance:  

 

Y porque lo sobre dicho mejor sea guardado mandamos, que em cada uma 
de las yglesias parrochiales de todo nuestro arçobispado, y província, se 
ponga una tabla, en romance como en la lengua de los yndios; en que se 
contengan sumariamente as cosas dichas. E a qual mandamos que este 
colgada en lugar manifiesto, porque sea vista y leyda por todos. 
(MONTÚFAR, capítulo 1, p. 3-4) 

 

Os bispos insistiram também na participação de todos os índios e espanhóis 

nas missas, mas só receberiam a sagrada comunhão aqueles que provassem serem 

devotos e desejosos de tê-la.  

 

2.4.2 - Visita Pastoral 

 A visita pastoral dos bispos era considerada essencial para a promoção da 

pastoral missionária: 

 

Que los bispos visiten seus bispados, y como se an de entender las penas a 
los yndios. Por que la negligência de los prelados, es cosa muy condenada 
(…) Statuímos y ordenamos, que todos los diocesanos, y prelados desta 
província tengan (como creemos que tiene) gran cuydado y solicitude en 
visitar uma vez en el año sus dioceses y bispados (…) Y porq mejor puedan 
entender, y proveer las necessidades de sus subditos. (MONTÚFAR, 2007, 
capítulo 92, p. 41) 

 

Os bispos tinham com o documento a obrigação de visitar suas dioceses todo 

ano. Só assim o trabalho missionário poderia ser avaliado. A visita pastoral do bispo 

motivaria os missionários a não desistirem de seu ofício, guiando-os anualmente. O 

documento preocupou-se em definir os papéis de cada um na hierarquia da Igreja. A 

busca de organização era uma constante no documento. 

 

2.4.3 - Formação e vida dos sacerdotes 

 Era preciso elevar o nível moral dos sacerdotes seculares, prática comum na 

Igreja espanhola naquele momento. O concílio impôs rígidas condições de acesso 
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aos sacerdotes no que se refere à epístola, ao evangelho, à missa e a outros 

aspectos. O que torna claro que a seleção dos sacerdotes para determinadas 

funções era extremamente rígida e esta rigidez ocorreria por um motivo: elevar o 

trabalho pastoral, para, de certa forma, enobrecê-lo. No capítulo quarenta e quatro, 

outra exigência é feita aos clérigos: 

 

Del exame que se deve hazer antes, que sean ordenados los clérigos o 
dadas reverendas, y que no se den mas de para en orden sacro. 

Estabelecido es: por los sacros cânones, que ningun clérigo sea promovido a 
orden sacro, sin q primeiramente sea examinado de su vida y costumbres, y 
de la ciência, que de a de saber. (MONTÚFAR, 2007, capítulo 44, p. 22) 

 

Não só a comunidade seria avaliada na sua fé através de exames constantes, 

mas também o próprio clero, uma vez que os clérigos eram peças importantes, diria, 

peças fundamentais no processo de evangelização. 

Para os curas de índios estabeleceram-se regras tais como: conhecer a 

língua nativa, visitar os índios que estavam presos, não se envolver com índios de 

fora de seu povoado e não exigir salários abusivos dos índios: 

 

Statuimos y ordenamos, que ningun clérigo lleve ni pida a los yndios otro 
salario mas de lo que el rey, o el prelado, y encomendero del tal pueblo le 
tiene señalado, y nombrado, ni pida mas comida de la que fuere señalada, y 
que le dieren para su comida por la dicha tasacion tenga cuenta y razón, y 
haga que se assiente en un libro, y cada mes tome la cuenta deste gasto, y lo 
firme y haga firmar al mayor domo del pueblo. (MONTÚFAR, 2007, capítulo 
59, p. 30) 

 

A maioria das constituições do Concílio tratou de conter, de limitar e de punir 

clérigos, além de exigir todo o tipo de conhecimento teológico, gramatical, de latim e 

das línguas vernáculas. Quanto à admissão à ordem ficou estabelecido que não se 

ordenassem mestiços, índios ou mulatos40. Esta disposição foi defendida por causa 

                                                 
40 Em junho de 1560 o arcebispo Alonso de Montúfar é repreendido em uma cédula real para que não 
se recuse a ordenar religiosos em benefício de mestiços seculares. (Cf. SUESS, 1992, p.752). Em 
fevereiro de 1561 o arcebispo responde a Majestade e se defende, afirmando que não deixou de 
ordenar religiosos a não ser os incapazes que foram examinados, sem saber ler em latim ou por 
serem péssimos gramáticos. Afirmou, ainda, que ordenou um único mestiço, filho do feitor Salazar, 
criado em Castela desde menino, como pajem na casa de Dom Francisco de Mendoza por ser muito 
capacitado, bom cantor e gramático. Mas alertou: “Também há alguns frades mestiços ordenados 
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das más experiências41 tidas desde que a Junta Eclesiástica de 1539 permitiu esta 

prática. 

 

2.4.4 - Clérigos e religiosos 

 Os bispos, segundo Gutierrez (2007), quiseram limitar o poder e os 

privilégios das ordens religiosas que os haviam obtido através da evangelização do 

Novo Mundo. Os bispos nomeavam sacerdotes diocesanos nas zonas antes 

ocupadas pelas ordens religiosas, o que gerou conflitos. As ordens recorreram até 

mesmo às bulas pontifícias e ao conselho real:  

 

Sacra Católica Real Majestade: 

Muitas vezes escrevemos a V.M. sobre a grande aflição em que estamos os 
capelães de V.M. das três ordens que nesta Nova Espanha residimos, não 
pelo trabalho que padecemos, o qual para servir a Nosso Senhor e a V.M. é 
descanso para nós, mas pela oposição que o arcebispo de México e o bispo 
de Michoacán nos fazem na livre administração dos sacramentos aos naturais 
deste Novo Mundo, de acordo com os privilégios que dos Sumos Pontífices 
temos e o mandato e cédulas de V.M., por cujo motivo muitos religiosos 
deixaram esta terra, pois os provinciais não podemos aquietá-los, e não fosse 
para não desservir a Deus e a V.M. nos teríamos recolhido e posto em nossa 
paz; mas vemos e conhecemos estes naturais como se os tivéssemos criado 
e, se os abandonarmos, serão destruídos eles e o que foi edificado, e será a 
terra mais perdida que há nas Índias. (SUESS, 1992, p. 876). 

 

Esta carta, dos provinciais Pedro de La Pena O.P., Francisco Toral O.F.M. e 

Alonso de La Vera O.S.A., foi enviada a Filipe II em março de 1560, cinco anos 

depois do Concílio, sendo possível afirmar que os conflitos entre clérigos e religiosos 

ainda prosseguiam. Os provinciais referiam-se, em seus argumentos, à intervenção 

feita a pedido de Carlos V a Adriano VI, que concedeu às ordens mendicantes da 

Nova Espanha amplos poderes no foro interno e externo em 1522, quando a 

presença da coroa espanhola ainda era débil nas terras recém descobertas. Assim, 

as ordens religiosas julgavam-se grandes conhecedoras e detentoras dos índios da 

Nova Espanha e não aceitavam a autoridade dos bispos em variadas questões. 

                                                                                                                                                         
porque os religiosos enganaram os prelados, como na semana passada me enganou o prior de Santo 
Agostinho que me trouxe para ordenar um frade mestiço e, perguntando-lhe se era mestiço, porque 
parecia, me respondeu que era espanhol, sendo mestiço” (SUESS, 1992, p. 879- 883). 
41 As más experiências referem-se à falta de perseverança, às dificuldades de viver no celibato, à 
bebedeira, dentre outras. (Cf. ALEJOS; SARANYANA, 1996, p.349) 
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Analisando essa relação entre clérigos e religiosos, a partir da chegada de Montúfar 

(1554) na Nova Espanha, Greenleaf afirma: 

 

A los bispos y a los arzobispos les molestaba tener responsabilidades 
diocesanas, pero al grado de carecer de autoridade sobre los frailes y 
prelados dentro de sus fronteras episcopales. La autoridade del bispo como 
juez eclesiástico ordinário y de su provisor (vicário general) fue ignorada por 
los frailes, ya que sólo eran responsables ante los prelados – quienes tenían 
autoridade cuasipiscopal – que les habían outorgado el papa y el rey de 
España. Innumerables litígios sobre benefícios, facultades, diezmos, 
aplicación de la disciplina y privilégios del clero misional frente a jerarquia, 
profundizaron el rencor y la enemistad entre los grupos del clero. El conflito 
no se había resuelto cuando la Iglesia celebró su “aniversario de oro” em 
1570, y la victoria de los seculares no se produjo hasta 1574. (GREENLEAF, 
1992, p.127-128) 

 

Até 1548 as ordens religiosas e o clero secular mantinham relações 

amistosas na Nova Espanha, isso porque, durante o episcopado de Zumárraga, 

(1527-1548) o caráter da Igreja ainda era, de certa forma, “primitivo” e a organização 

administrativa era mais simples, a não ser por conflitos causados pelo choque dos 

interesses religiosos e econômicos do Império. Com a chegada de Montúfar havia a 

necessidade de vigorizar a autoridade doutrinal, a jurisdição e a posição econômica 

dos clérigos seculares. Mesmo tendo pertencido a uma ordem, Montúfar, durante 

seu episcopado, mostrou-se inflexível para este trabalho, como pensam seus críticos 

(Cf. GREENLEAF, 1992, p.128). Essa inflexibilidade de Montúfar e suas obrigações 

como arcebispo acirraram conflitos de interesses entre os seculares e as ordens 

religiosas. Para piorar essa relação, o Concílio de Trento (1545-1563) colocou que 

somente os clérigos hierárquicos sujeitos aos poderes episcopais do bispo podiam 

ser sacerdotes párocos e administrar sacramentos. As ordens conseguiram junto a 

Filipe II suspender esta disposição na colônia, através da bula papal de 1567: 

Exponi nobis nuper. 

 

2.4.5 - Dízimos e a organização da diocese 

 Em novembro de 1555 (Cf. ALEJOS; SARANYANA, 1996, p. 351), o Concílio 

escreveu ao rei sobre algumas questões específicas, entre elas, o dízimo. O 

conselho real atendeu aos seus pedidos e permitiu a cobrança de dízimos aos 



 
 

 71

índios, o que causou o descontentamento das ordens religiosas. O arcebispo 

Montúfar argumentava sobre a importância e a necessidade dos índios pagarem 

dízimos, com os quais se sustentaria um clero mais numeroso. Segundo Montúfar, 

em carta direcionada ao rei Filipe II em 1561:  

 

(...) e quanto aos dízimos, se eles impedem é porque temem que, havendo 
dízimos, cessará seu império, a seu estado indevido, a vossos vassalos e sua 
liberdade muito danosos, e se os prelados pedem dízimos, pedem o que por 
direito divino, natural e positivo e por suas ereções se lhes deve para exercer 
seus ofícios pastorais e por ministros em cada povoado para que não seja um 
só frade encarregado de sessenta igrejas, mas que em cada povoado haja 
seu ministro por cuja falta morrem estes naturais sem batismo e, de cem, 
noventa sem confissão e assim, pelo que dizem os próprios religiosos, não há 
esperança de se salvar senão as crianças batizadas e o que consegue se 
confessar na hora da morte, que é um ou outro, tudo por falta de ministros 
que é causada pelos ditos frades, e mesmo esses poucos frades existentes 
estão ansiosos sobre qual entrará e tomará os melhores povoados e 
expulsará o outro deles e o mesmo fazem todos contra os clérigos e prelados 
sem levar em conta nem ter consideração ao fato de serem prelados postos 
por Vossa Majestade. (SUESS, 1992, p. 882)  

 

Esta querela entre clérigos e religiosos prolongou-se por muito tempo e a 

cobrança de dízimos dos índios rendeu ainda muita polêmica, o que pode ter sido o 

motivo dos representantes das ordens não serem convidados para as discussões do 

Concílio em 1555. 

 

2.4.6 - Estudo das línguas 

O missionário deveria conhecer a língua nativa do povoado que vivia para 

poder ministrar a mensagem cristã de forma mais eficaz. Os membros do Concílio 

estavam certos de que esta exigência era de fundamental importância. A língua 

indígena seria utilizada para ensinar a doutrina e administrar os sacramentos, mas o 

documento deixava bem claro que os missionários deveriam controlar as traduções 

da língua indígena, não permitindo, por negligência, que os índios fizessem 

traduções sem exame ou censura. No capítulo sessenta e nove, os religiosos são 

advertidos a não fazerem sermões na língua indígena, se o sermão não foi 

examinado por clérigos ou por religiosos que entendiam a língua e a traduzissem 

(Cf. MONTÚFAR, 2007, capítulo 69, p. 34). No capítulo setenta e dois do 
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documento, os bailes e os cantares fora da Igreja são proibidos a não ser que 

ocorram na presença de religiosos que conheçam muito bem a língua. Isso impediria 

os índios de evocarem, em suas línguas, seus antigos deuses, numa espécie de 

recaída às práticas idolátricas (Cf. MONTÚFAR, 2007, capítulo 72, p. 35).  

Os pontos principais colocados acima estão resumidos e não foram 

aprofundados, principalmente os temas referentes à administração dos sacramentos 

do batismo, da confissão e do matrimônio, pois serão discutidos no próximo capítulo. 

 

2.5 – O Alcance Jurídico do Primeiro Concílio Provincial 

Quanto à celebração do Primeiro Concílio, o que nos chamou muita atenção 

foi a rapidez com a qual o arcebispo e os outros bispos promulgaram as 

constituições e procederam, como já foi dito, com maior rapidez ainda a sua 

publicação. Tal fato leva-nos a questionar se houve a aprovação do vice-rei e se as 

noventa e três constituições passaram pelas mãos do Conselho Real antes de 

serem publicadas. Esta pressa fez com que as disposições impostas pelos membros 

do Concílio fossem, de certa forma, cumpridas na prática, já que só se poderia exigir 

o que estivesse publicado. Em uma carta ao rei em 1 de novembro de 1555, o 

Concílio enviou uma cópia das constituições: 

 

(…) como o señor que destas tierras y patrón desta nueva Iglesia debajo de 
cuyo amparo y dominio está todo, se uelgue por lo que estuviere bien 
ordenado para remedio spiritual de las ánimas destos sus vasallos y descargo 
de su real conciencia. (PASO y TRONCOSO apud GUTIERREZ, 2007, p. 14) 

 

Não havia intenção de pedir aprovação nesta carta e sim de solicitar uma 

intervenção da Coroa em alguns assuntos que os bispos consideravam importantes. 

Em 6 e 7 de novembro, as constituições foram lidas publicamente na Igreja Maior 

por Pedro de Logroño e em 10 de fevereiro de 1556 a impressão saiu. Se não havia 

necessidade de solicitar a aprovação do Conselho das Índias e do rei, por que 

haveria a necessidade que o vice-rei aprovasse? O arcebispo e os bispos passaram 

sobre a autoridade jurídica.  
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Gutierrez afirmou que “habia nos bispos una tendência a la mayor 

centralización del poder magisterial y pastoral y cuando la Corona tiende a mantener 

y ensachar los privilégios del Real Patronato” (MONTÚFAR, 2007, p. 15). Em 

setembro de 1555, o arcebispo Montúfar já afirmava: 

 

(…) verdaderamente esta Iglesia nueva está tan opresa y avasallada de 
vuestro visorrey y Audiencia Real que todo es uno, porque no se hace más de 
lo que él quiere en estas cosas que no le falta a vuestro visorrey sino decir 
misa y hacer actos pontificales.42 (MONTÚFAR, 2007, p. 15) 

 

Montúfar questionava a autoridade do vice-rei, especificamente a sua 

autoridade jurídica. Era como se Montúfar, representando a Igreja no México, 

quisesse transformar a sociedade. A Igreja, na sua visão, seria uma sociedade 

perfeita. Porém, a Coroa não cedeu aos seus pedidos e reafirmou sua posição. O 

vice-rei poderia permitir “… y decidir la erección de Iglesias y monastérios de 

religiosos sin necessidad de tener la licencia del diocesano” (CARREÑO apud 

GUTIERREZ, 2007, p. 15.)43. O que entendemos com tudo isso é que a coroa 

buscava um acordo entre o vice-rei, o prelado e os superiores dos religiosos para 

legitimar o seu poder no México. Para isso muitas cédulas foram criadas com o 

objetivo de reafirmar o poder da coroa sobre estas terras. Entre estes documentos 

citamos: Filipe II aos prelados da América Espanhola para que enviem os 

documentos sinodais ao Conselho das Índias antes de sua publicação, de 31 de 

agosto de 1560: 

 

Sabei que em alguns sínodos que foram feitos nestas partes por prelados 
delas foram feitas e ordenadas coisas em prejuízo de nossa jurisdição Real, e 
providas outras das quais se seguiram inconvenientes; e porque sendo, como 
é, essa terra nova e onde se planta agora nossa santa fé católica, convém 
que as coisas sejam ordenadas com grande cuidado e prudência, de maneira 
que não resultem inconvenientes e escândalos. Portanto, eu vos rogo e 
encarrego que daqui por diante cada vez e quando fizerdes sínodos em 
vossos arcebispados e bispados, antes de os publicardes e serem impressos, 
os envieis diante de Nós, a nosso Conselho das Índias, para que, no visto, se 
proveja o que for conveniente; e se tiverdes feito algum sínodo, os envieis nos 
primeiros navios a nosso Conselho. (SUESS, 1992, p. 300) 

                                                 
42 Carta do arcebispo do México ao Conselho das Índias dizendo que os freis estavam insatisfeitos 
com o Concílio e queixando-se do vice-rei, 18 de setembro de 1555. ENE 436. 
43 Cédula de 9 de abril de 1557. 
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Inconvenientes e escândalos. Talvez a carta tenha se referido às reações 

negativas de descontentamento dos religiosos das ordens com a celebração do 

Concílio. Os bispos enfrentaram dificuldades para limitar os privilégios das ordens 

religiosas e para impor aos índios o dízimo eclesiástico. Para o dízimo houve a 

consulta e a aprovação do Conselho Real, como mostra a carta dos prelados Alonso 

de Montúfar, Vasco de Quiroga e Martín Sarmiento y Hojacastro a Filipe II, 

agradecendo a ordem real que mandou os índios pagarem dízimos, em 25 de 

novembro de 1556:  

 

Não foi pouco o contentamento que a todos os prelados e Igrejas deste novo 
mundo vossa majestade deu e fez notáveis mercês em mandar fazer a 
informação do que convirá e se poderá fazer acerca de estes naturais 
pagarem dízimo. (SUESS, 1992, p. 869) 

 

Bem, não era só uma discussão sobre a cobrança ou não de dízimos, mas 

era segundo Alejos e Saranyana: 

 

En realidad estaba se discutiendo sobre a financiaciòn de dos modelos de 
Iglesia: la Iglesia en estado misional, atendida por el clero regular, o la Iglesia 
diocesana, con su pequeña estructura, contituida por una curia diocesana, un 
cabildo catedral, una mínima organización parroquial y un tribunal diocesano. 
(1996, p. 352) 

 

Sobre essa relação entre religiosos e clérigos diocesanos, o Conselho Real 

apoiou a posição dos religiosos, reiterando seus privilégios, o que aumentava ainda 

mais os atritos entre eles. Segundo Gutierrez (2007), isto se prolongou até que com 

o Concílio de Trento os religiosos foram aceitando a função e o poder dos bispos.  

A assembléia conciliar elaborou um sólido corpo legal que buscava cobrir 

todos os âmbitos da Igreja no México (Cf. ALEJOS y SARANYANA, 1996, p. 347). 

Através da análise da temática do Concílio, podemos afirmar que houve uma 

tentativa de controle da ortodoxia da doutrina e das práticas, o que gerou conflitos e 

resistência não só entre os recém-convertidos, mas, principalmente, entre o próprio 

clero regular que, na Nova Espanha, já estava instalado desde o começo da 



 
 

 75

evangelização. A assembléia conciliar determinou, formulou e impôs leis que não 

foram aceitas com facilidade nem pela comunidade e muito menos pelos seus (clero 

regular) de forma homogenia. O Concílio representou, talvez, um dos maiores 

esforços da Igreja de encontrar métodos e de solucionar problemas novos e 

imprevistos no México. As dificuldades foram muitas para se instalar uma 

organização eclesiástica mais sólida e de acordo com o momento histórico que a 

Igreja enfrentava na Europa com as reformas religiosas, pois se tratava de abrir um 

novo caminho missional. 

Assim, no próximo capítulo, trabalharemos a forma como o Concílio 

respondeu as dificuldades e aos desafios, já que, como vimos, a tentativa de 

controle da ortodoxia, da doutrina e das práticas gerou conflitos. Analisaremos se 

um episcopado missionário respeitou as práticas religiosas existentes nas culturas 

indígenas ou simplesmente as rejeitou e condenou. 
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CAPÍTULO III: A REGULAMENTAÇÃO DOS 

SACRAMENTOS COMO RESPOSTA DO CONCÍLIO ÀS 

PRÁTICAS RELIGIOSAS ANTIGAS 

 

Analisaremos agora se a normatização conciliar respeitou as práticas 

religiosas existentes nas culturas indígenas, ou seja, se as rejeitou, condenou ou se 

adaptou a algumas delas. Quais práticas religiosas antigas ainda poderiam ser 

comuns entre os índios convertidos no que se refere ao batismo, à confissão e ao 

matrimônio? Será a busca por esta resposta que norteará a primeira parte deste 

capítulo.  

Em um segundo momento, examinaremos criticamente o posicionamento da 

língua dos índios em relação às práticas sacramentais estabelecidas pelo Concílio. 

Isso porque o aprendizado da língua dos índios era, para a Igreja, fundamental, uma 

vez que sem ele não haveria êxito na evangelização. Durante as deliberações do 

Concílio determinou-se que só se ensinaria a doutrina cristã aos índios em suas 

próprias línguas e que se traduziria a doutrina cristã para as línguas nativas numa 

espécie de manual impresso.  

Na administração dos sacramentos a língua ganhou muita importância, como 

no caso da confissão, que tem como questão principal a comunicação. Os padres, 

protagonistas deste sacramento, precisariam saber obrigatoriamente a língua dos 

índios ou se contaria com o apoio de um intérprete na celebração? A presença de 

um intérprete invalidaria o sagrado sacramento ou seria uma prática comum após a 

celebração do Concílio? O matrimônio entre os cristãos valorizava a monogamia. O 

que se estabeleceu com a celebração do Concílio sobre os casamentos indígenas e 

a bigamia que eram tão comuns? Tentaremos saber qual padrão acerca do 

matrimônio foi adotado pelo Concílio e qual foi extirpado. 

Finalmente destacaremos de que forma o Concílio através das 

regulamentações se propõe a romper com as práticas religiosas antigas. Como 

foram inseridas, nesse cotidiano cercado de antigas práticas, as novas 

constituições? As práticas sacramentais estabelecidas no I Concílio Provincial 

Mexicano serão os objetos de estudo na última parte deste capítulo. 



 
 

 77

 

3.1 – Os três sacramentos no Concílio: Batismo, Confissão e o 

Matrimônio 

 

3.1.1 - Batismo 

Todos os capítulos do Concílio iniciam-se definindo a dificuldade diante da 

cristianização, depois eles se propõem a explicá-la e a justificá-la para, finalmente, 

instituir novas normas mais adequadas ao problema. Era, portanto, imprescindível o 

conhecimento e a experiência da assembléia conciliar sobre as dificuldades de 

evangelização, que se expressavam no cotidiano da comunidade. Os membros do 

episcopado poderiam sugerir mudanças ou criticar posturas, se acompanhassem de 

perto o cotidiano nos povoados. Muitos bispos, como Don Vasco de Quiroga e Don 

Juan López de Zárate, faziam visitas pastorais com frequência e haviam, durante 

muito tempo, ministrado os sacramentos em questão. Tinham, portanto, experiência 

e facilidade em apontar as maiores dificuldades enfrentadas pela Igreja na 

implantação do Cristianismo. O I Concílio Provincial do México pretendia estabelecer 

uniformidade na administração dos sacramentos. 

Falando, inicialmente, a respeito do batismo, era importante que nenhum 

adulto fosse batizado, sem que primeiro fosse instruído na fé católica, segundo os 

capítulos do documento: 

 

Porque fomos informados, que les adultos que se quieren convertir a nuestra 
sancta fé catholica: assi de los yndios gentiles naturales de la tierra, como de 
los negros, y otras sectas que a esta nueva españa concurren; no son 
instruydos sufficientemente, en las cosas que an de creer antes de ser 
baptizados: y en otras que el derecho dispone. (MONTÚFAR, 2007, capítulo 
2, p. 4) 

 

Administrar sacramentos superficiais sem que houvesse um preparo dos 

recém-convertidos não seria mais aceitável depois de tantos anos de evangelização. 

Por isso, o Concílio estabeleceu e ordenou que nenhum cura, religioso ou clérigo 

administrasse o sacramento do batismo sem que o adulto estivesse instruído 

suficientemente e limpo, no que se refere aos ídolos, aos ritos antigos, ao 
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casamento legítimo e à conversão com a mais pura fé e intenção. O capítulo 

menciona índios e africanos que eram comumente batizados sem conhecimento, ao 

menos da língua. No entanto, o mesmo capítulo advertia os curas, os sacerdotes e 

os religiosos sobre os índios caciques e os principales, que a intenção da fé católica 

deveria ser sincera. Tal advertência era feita, pois havia ainda muitos índios nobres 

ou não, que continuavam com seus ritos antigos e com a adoração aos ídolos, 

mesmo depois de batizados. 

Nesse capítulo, a orientação é dada com bastante ênfase aos religiosos, já 

que no início da evangelização muitos batismos foram ministrados sem estas 

preocupações resultando, no cotidiano da colônia, em uma coexistência entre as 

tradições e os costumes antigos indígenas e as tradições e os costumes da religião 

recentemente estabelecida.  

Determina-se também que os índios que estivessem bem instruídos na fé 

católica deveriam ser batizados, de preferência, nos dias e nos tempos escolhidos 

pela santa Igreja, que eram os sábados de páscoa, de ressurreição e de 

pentecostes, com a solenidade e com a cerimônia que o direito cristão antigo em tais 

dias dispunha. Já no final do capítulo retoma-se alguns aspectos dirigidos aos 

religiosos: 

 

Pero bien se permite que los tales ministros puedan en otros dias y tiempos 
del año baptizar los tales adultos, estando instruydos y enseñados y 
dispuestos para recebir el baptismo, considerando la fragilidad y poca 
constancia y firmeza destos naturales: y por otras justas causas: lo qual se 
dexa a la disposicion y conciencia del ministro, que los overe de baptizar. 
(MONTÚFAR, 2007, capítulo 2, p. 4) 

 

Para os bispos, os índios precisavam ser vigiados de perto e acompanhados 

individualmente para saber se eram suficientemente preparados para receber o dito 

sacramento, já que alguns não eram firmes no propósito de se tornarem cristãos 

legítimos. Por ser sabido que os bons costumes são introduzidos com mais eficácia 

nos mais jovens, o santo concílio ordenou e mandou: 

(...) que en todas las yglesias de nuestro arçobispado y província, se deputen 
y señalen personas sufficientes, y de buen exemplo y vida, que enseñen a los 
niños, principalmente la doctrina christiana conviene a saber a santiguar y 
signar, y los artículos de la fé, con todo lo dicho en la primera consttuicion. 
(MONTÚFAR, 2007, capítulo 3, p. 4) 
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Além de recrutar voluntários para ministrar o batismo nas crianças, o concílio 

exigiu da comunidade que levasse suas crianças o mais cedo possível para serem 

catequizadas e, por fim, batizadas, já que se entendia que quanto antes se batizasse 

melhor: 

 

Exortamos y mandamos a todos los vezinos y moradores, assi españoles 
como yndios, de todas las cibdades, pueblos, y lugares, de todo nuestro 
arçobispado y província, que embien sus hijos y los esclavos y criados que 
tienen en sus casas a las yglesias donde fueren parrochianos, especialmente 
a los negros y a los menores de edad de doze años: para que sean 
enseñados y doctrinados en lo sobre dicho por los que tuvieren cargo de la 
doctrina. (MONTÚFAR, 2007, capítulo 3, p. 4) 

 

A catequese para as crianças resumia-se, antes do batismo, ao ensino da 

doutrina cristã, a fim de que, pelo menos, aprendessem a fazer o sinal da cruz e a 

rezar. Não se exigia muito das crianças, mas se depositava nelas uma confiança e, 

até mesmo, certo otimismo, quando vimos, no primeiro capítulo, que as crianças 

eram menos inconstantes que os adultos. 

 Havia ainda a preocupação do concílio com o local onde se ministravam 

sacramentos, tendo que constar nas constituições do documento que o único lugar 

apropriado para a realização de cerimônias, como matrimônios e batismos, era a 

Igreja paroquial. A Igreja foi feita, segundo o documento, para que nelas os fiéis 

pudessem ouvir os ofícios divinos e receber os santos sacramentos com toda 

solenidade e toda reverência que se exigia, por isso: 

 

Mandamos y defendemos, a todos los clérigos y capellanes de nuestro 
arçobispado y província, q non administren el sacramento del baptismo, ni el 
officio de las velaciones en casa de algun cavallero, ni de otra persona de 
qualquier estado y condicion que sea, ni en outra yglesia, o oratório, salvo en 
la yglesia parrochial.(MONTÚFAR, 2007,capítulo 3, p.5) 

 

Quem ministraria o sacramento do batismo, como seria, quando ocorreria, 

onde aconteceria e até mesmo se seria de dia ou de noite, foi determinado pelo 

Concílio. O batismo só estaria autorizado a acontecer de noite por causa justa, já 
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que se sabia que muitos adultos sentiam-se envergonhados de serem batizados 

publicamente a luz do dia. Mesmo assim só aconteceria com a autorização do 

superior da Igreja. A pena para o clérigo que não cumprisse o que os capítulos 

determinavam era de três pesos de minas, aplicando-se metade para a paróquia que 

ele fazia parte e a outra metade para o hospital da catedral.  

Havia a preocupação de deixar os índios, mesmo sendo recém-convertidos, 

sozinhos em certas situações, como, por exemplo, durante o velório de um corpo. O 

sacerdote deveria estar presente em todos os momentos cruciais da vida do índio. 

Na escola, como aponta o capítulo três, os professores deviam se preocupar em 

ensinar a ler e a escrever, ao mesmo tempo em que se instruísse na doutrina da fé 

cristã. 

 Até mesmo as vestes do sacerdote expressavam seu compromisso com as 

constituições, que exigiam batina sobre a roupa e a estola, porque o sacramento 

deveria fazer-se com toda a decência. A assembléia conciliar pretendia o controle 

total da ortodoxia da doutrina e das práticas. Nada, portanto, passaria despercebido 

aos seus olhos.  

No capítulo sessenta e sete exigia-se: “(...) que todos los ministros deste 

sacramento, pongan el olío no solamente en el pecho de los que se baptizen: pero 

también lo pongan en las espaldas.” (MONTÚFAR, 2007, capítulo 67, p. 34) Mais 

uma vez notamos a tentativa dos bispos de unificar as práticas da administração do 

sacramento em questão: o batismo. 

As punições nas constituições eram para todos: clérigos, índios, espanhóis, 

ministros, prelados, sem distinção. Obviamente que o teor da pena variava. Por 

exemplo, o castigo corporal era dedicado especialmente ao índio que se casasse 

por duas vezes. Os ministros deveriam seguir, na aplicação de qualquer 

sacramento, o manual que novamente se imprimia com as exigências já apontadas 

no primeiro capítulo e que estaria em todas as Igrejas do arcebispado. Além desse 

manual, os curas e os clérigos deveriam registrar em um livro todos os batismos: 

“(...) so la dicha pena a todos os curas y clérigos, que tengan cuydado de hazer um 

libro a manera de registro, em el qual escriban todos los que fueren baptizados cada 

uno por si, y quien le baptizo.” (MONTÚFAR, 2007, capítulo 32, p. 18) Nesse livro de 
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registro constaria o nome do batizado, dos seus pais, de seus padrinhos e de suas 

madrinhas. 

O controle que o Concílio propunha-se a fazer era imenso, já que se 

determinava quase tudo para se administrar os sacramentos de forma única em toda 

a província. Havia a preocupação com a uniformidade na administração dos 

sacramentos, mas havia também uma tentativa de controlar, nos índios, qualquer 

“recaída” às antigas práticas, já que os sacerdotes precisavam estar presentes em 

todos os momentos. Controlar o lugar do sacramento, a data e se preocupar com a 

catequese anterior ao batismo demonstravam que não havia confiança nos índios, 

mesmo nos já estavam convertidos. 

Devemos lembrar que nas práticas antigas de nascimento, a cerimônia 

ocorria em casa, com a supervisão dos pais, dos parentes e dos adivinhos, sendo 

que a parteira tinha o papel de dar as boas-vindas ao bebê. Até mesmo a data da 

cerimônia era pensada de acordo com o dia do nascimento, ou seja, todo este ritual 

antigo era de fácil acesso ao índio, por isso a presença do sacerdote deveria ser 

constante, para controlar e para esgotar toda e qualquer possibilidade de retomada 

das antigas práticas. Pode-se afirmar que o Concílio determinou ações preventivas, 

de alerta, mesmo aos curas, aos religiosos e aos sacerdotes. Como se os desafios 

da evangelização do México fossem responsáveis por uma reorganização e por uma 

readaptação da instituição religiosa de maneira ampla e esclarecedora na colônia.  

 

3.1.2 - Confissão 

O primeiro capítulo afirma que os redatores, os curas, os religiosos e os 

confessores da província deveriam ser diligentes ao ensinar a seus paroquianos o 

sinal da cruz, as coisas que tinham que saber e crer, a forma como obrar para sua 

salvação e o ensino, se necessário, do romance ou do latim. Ainda no primeiro 

capítulo: 

 

[...] y les enseñen la confessíon general, y las virtudes theologales, y 
cardinales, y los dones el spíritu sancto, y todo lo sobre dicho enseñen en 
latin y en romance, y los yndios en su lengua, porque mejor lo puedan saber y 
retener: assi mesmo les informen como an de servir a nuestro señor con 
todos sus cinco sentidos naturales, y que les digan las oraciones del Padre 
nuestro, Ave Maria, Credo y Salve Regina en latin y en romance, y a los 



 
 

 82

yndios en su lengua. [...] y mandamos a todos los confessores, que a los 
penitentes hagan dezir las dichas oraciones, ante que los absuelvan, para ver 
se las saben, y a los que hallaren que no las saben: los reprebendan 
severamente y les manden que sepan las dichas oraciones dentro del tiempo 
que a ellos les pareciere. (MONTÚFAR, 2007, capítulo 1, p. 3) 

 

Para facilitar o ensino e a assimilação da confissão e da penitência pelos 

índios, o documento institui que era permitido o uso da língua nativa com este 

objetivo maior. No entanto, o poder sobre a tradução cabia aos religiosos, aos 

redatores, aos curas e principalmente aos confessores, que deveriam saber a língua 

nativa para poder ensinar os índios. Não era aceitável confiar a tradução a nenhum 

índio, o clero deveria estar suficientemente instruído na língua dos índios. 

Segundo os bispos, as exigências básicas para a confissão eram que todos 

os cristãos deveriam saber, no mínimo, o Credo, a Ave Maria, o Pai Nosso e o Salve 

Rainha. Os paroquianos que não soubessem as orações básicas para a confissão, 

seriam pressionados a aprendê-las em tempo determinado pelo confessor específico 

de cada paróquia. 

No sétimo capítulo institui-se que, pelo menos uma vez ao ano, os indivíduos 

confessem-se e recebessem o santíssimo sacramento no tempo que são obrigados 

em um domingo. A assembléia conciliar afirma ainda que:  

 

Se proceda por todo rigor de derecho, por que es mejor, que compelidos se 
salve, que dexandolos en su libertad se condenen. Por tanto estatuímos y 
ordenamos que os curas de nuestro arçobispado, y província, y los religiosos 
donde no ay clérigos curas, trabajen mucho que todos con tiempo venga a 
penitencia. (MONTÚFAR, 2007, capítulo 7, p. 6)  

 

Quem não comungasse ou não se confessasse nos domingos de quaresma 

no tempo do ofertório deveria ser excomungado. As consequências do não 

cumprimento dessa constituição afetavam não só os fiéis da província, mas também 

os confessores que não haviam cumprido o seu papel ou a sua missão. A confissão 

era utilizada como uma espécie de termômetro para saber quem ainda não conhecia 

os preceitos básicos da doutrina cristã. Identificaria, portanto, os sucessos e os 

fracassos da evangelização. Aproveitava-se a confissão para repassar, se 

necessária, a doutrina aos penitentes. Por isso, não se comungar ou não se 
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confessar era tido com um ato rebelde. Para extirpar as idolatrias tinha que existir 

uma formação doutrinal eficaz. O capítulo sessenta e cinco inicia-se da seguinte 

maneira: 

 

Que cada año se de buelta a la doctrina christiana, examinando a cada uno 
de los yndios en particular, y que se busquen todos los que nunca se ann 
confessado, y se les mande q se confiessen, y sepan los yndios que se casan 
la doctrina. La experiência nos enseña, que los naturales desta tierra 
naturalmente son descuydados, en lo que toca a sus animas faltando la 
diligência de los ministros: y portanto conviene y assi es necessário tener muy 
gran cuydado con ellos ne hazer les aprender la doctrina christiana y en tomar 
les cuenta a su tiempo si la saben o no. (MONTÚFAR, 2007, capítulo 65, p. 
31) 

 

Percebe-se a preocupação constante com os ministros religiosos, para que os 

mesmos permanecessem atentos e trabalhassem como era previsto pelo concílio. 

Neste sentido, que procurassem, em cada povoado, os índios que não eram 

instruídos na doutrina cristã e que separassem os grupos que nunca se 

confessaram, examinando cada caso em particular. Os índios que nunca se 

confessaram ou se confessaram poucas vezes, deveriam aprender a doutrina cristã 

o mais rápido possível e se tornar, assim, índios instruídos.  

O encargo pastoral de confessor era extremamente importante, tanto que há 

uma ambiguidade nas constituições. Por um lado se exortava a liberdade que os 

sacerdotes tinham de escolher o próprio confessor, por outro lado havia uma série 

de exigências aos sacerdotes que se tornariam confessores, tanto é que, em alguns 

casos, esses cargos de confessores de sacerdotes deveriam ser impostos pelos 

bispos. A língua dos índios deveria ser apreendida sob pena de se perder o cargo 

pastoral. No entanto, não era só uma preocupação com a assimilação do índio, mas 

também uma preocupação com a perda do controle sobre a tradução, se é que o 

controle existia de fato. Nessa tentativa, elaborou-se um manual para a 

administração dos sacramentos para os religiosos, para os clérigos e para os curas.  

A confissão nas antigas práticas dos índios parecia bem mais rígida do que 

no sacramento cristão, já que o penitente tinha que relatar todos os seus pecados e, 

caso não o fizesse, a punição era severa. Mesmo as penitências envolviam 

sacrifícios com derramamento de sangue. O confessor indígena era rígido com o 
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penitente e, segundo Acosta (2006), os índios que ofendessem os deuses, por 

exemplo, tinham até mesmo que pagar quantias altas ao confessor. Já na 

administração da confissão cristã estabelecida pelo Concílio, o sacramento era 

severo principalmente com o confessor por causa do contexto. O confessor deveria 

saber a língua nativa, deveria ser examinado, deveria saber a doutrina cristã 

perfeitamente e deveria se confessar regularmente com outro confessor que, por 

vezes, não era escolhido, mas imposto. Aos penitentes, exigia-se que soubessem o 

básico da doutrina antes de qualquer sacramento e também que se confessasse 

anualmente, para que através da confissão se detectasse qualquer dificuldade de 

evangelização ou a presença de ritos antigos que deveriam ser extirpados. 

Segundo Gruzinski (1986), a confissão era, naquele momento, um 

instrumento de sujeição ideológica e de domínio sobre o indivíduo, no caso e 

principalmente, do indivíduo indígena. Os bispos, através do Concílio, pretendiam 

conhecer para dominar. A confissão tinha este objetivo.  

 

3.1.3 - Matrimônio 

Para os índios, o casamento representava uma espécie de rito de passagem 

para a idade adulta. O jovem popular44 preparava-se para uma nova etapa em sua 

vida, por isso devia se afastar da instituição escolar que o formou, a Telpochcalli, 

pedindo licença a seu professor, como vimos no primeiro capítulo. 

Segundo Sahagún (1988, p. 582), a escolha da jovem esposa era realizada 

por seus pais e deste acordo selado entre as famílias aconteciam as bodas do casal, 

segundo os costumes. Os pais do noivo consultavam os adivinhos para saber qual 

data seria melhor para a realização da cerimônia e, pertencendo as classes mais 

populares, os índios necessitavam também da autorização dos índios nobres mais 

velhos, os principales. Portanto, o jovem mancebo precisava da autorização do 

principale, da consulta do adivinho, da licença de seu professor e da iniciativa e da 

aprovação dos pais para se casar. 

Na constituição setenta e dois do documento do I Concílio Provincial 

Mexicano consta exatamente a preocupação com os índios maceguais quanto à 
                                                 
44 Na sociedade asteca, o jovem popular ou macehualli pertencia hierarquicamente a uma classe 
social localizada acima dos escravos e abaixo dos nobres, tendo uma relativa liberdade. (Cf. 
GONZALBO, 2004, p. 269) 
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administração do matrimônio, porque entre esses índios era costume não se casar 

sem a autorização dos seus principales, nem tornar uma mulher esposa se não 

fosse dada pelas mãos do principale. Para os religiosos, essa situação causava 

muitos inconvenientes, já que o matrimônio não tinha, entre as pessoas livres, a 

liberdade que deveria ter: 

 

Por tanto mandamos y ordenamos que ningún yndio, principal o qualquier 
estado y calidad q sea no de su auctoridad muger a nadie, ní ponga 
impedimento a ningún macegual, para que no se pueda libremente casar con 
la muger, que quisiere, y bien le estuviere, sob pena de treynta dias de 
prision, y haga outra penitencia, la que al juez le pareciere. (MONTÚFAR, 
2007, capítulo 72, p. 34) 

 

A assembléia conciliar queria, através de suas constituições, manter o 

controle sobre todas as práticas religiosas para extirpar definitivamente toda e 

qualquer permanência dos antigos costumes dos índios. Por isso, o Concílio 

determinava as punições para qualquer índio, independente da classe social, que 

interferisse no matrimônio dos jovens populares. Observamos que há a continuidade 

dos costumes antigos descritos pelos cronistas religiosos, como Sahagún e 

Motolínia, e, mais do que isto, a coexistência de uma prática religiosa que persistia 

mesmo após trinta anos de evangelização. Por ser inconveniente, em 1555, para a 

administração do sacramento em questão, o presente documento institui punições e 

normas para a nova realidade. 

Segundo Motolínia, os costumes sofriam alterações de acordo com a classe 

social, os pillis “... los hijos de señores y principales, o de hombres ricos, (...) 

permitíaseles o disimulábase con ellos tener mancebas” (MOTOLÍNIA apud 

GONZALBO, 2004, p. 273). Havia uma relação sem compromisso conjugal entre o 

jovem nobre e a manceba com a autorização das famílias. Era uma prática comum 

realizada entre os jovens nobres e a mãe da manceba, que autorizava a relação. 

Quando a manceba engravidava, o jovem poderia torná-la sua esposa ou repudiá-la; 

caso fosse repudiada, a família buscaria um marido para a jovem (Cf. MOTOLÍNIA 

apud GONZALBO, 2004, p. 273). Os nobres índios casavam-se obrigatoriamente 

com índias de famílias nobres, no entanto poderiam ter esposas adicionais, 

chamadas mancebas. Eles poderiam ter a quantidade de esposas que pudessem 

sustentar. Consta que grandes senhores chegaram a ter centenas delas (Cf. 



 
 

 86

MOTOLÍNIA apud GONZALBO, 2004, p. 274). No capítulo quarenta do I Concílio, há 

uma preocupação sobre esse assunto, pois casar duas vezes era uma dificuldade a 

ser solucionada no processo de introdução da evangelização. A prática antiga 

descrita acima persistiu mesmo com a evangelização e era preciso extirpá-la:  

 

Estatuímos y ordenamos, q las tales mugeres no sea osadas de se casar con 
otros, estando sus maridos ausentes de la tierra: ni los varones sin saber de 
las mugeres, por verdadera informacion y ser ciertos de la muerte de ellas: de 
la qual an de hazer relacion a nuestro povisor para que con su licencia se 
puedan casar: y los que de outra manera se casaren, sean penados en 
treynta pesos de minas, aplicados como en la constituição arriba dicha. 
(MONTÚFAR, 2007, capítulo 40, p. 21) 

 

É interessante notar que a Igreja fazia questão de ser o principal arcabouço 

da comunidade. Ter que pedir licença para poder se casar era a prova disso. Mas 

parece contraditório já que no capítulo setenta e dois o Concílio estabeleceu que 

não deveriam ser dos índios, independente da camada social a qual pertenciam, o 

papel de autorizar ou não o matrimônio de outros, porque todos possuíam a 

liberdade para escolher seu cônjuge. Podemos afirmar que para pedir autorização 

aos principales ou licença à Igreja, esta liberdade praticamente não existia.  

Outra questão que pode ser levantada é que tanto aos homens quanto às 

mulheres ficava proibido mais do que um casamento, mesmo se o esposo ou a 

esposa desaparecessem. Lembremos que nos costumes pré-colombianos, o 

adultério era severamente punido. O fato é que se fossem homens com várias 

mancebas, além da esposa de origem nobre, não havia crime; no entanto, a mulher 

nobre só se casaria com um homem nobre. Mesmo os homens nobres, que 

mantinham relações com mulheres casadas, eram severamente punidos pela prática 

de adultério. Quando a manceba estava ligada a um homem nobre por um 

compromisso que não representava um matrimônio oficial poderia cometer adultério. 

Nos antigos costumes ela não seria punida. Consideramos, portanto, que a 

monogamia era uma prática fundamental para a administração do sacramento do 

matrimônio e era uma dificuldade mantê-la entre os índios. As constituições do 

documento tentaram institucionalizar essa prática na nova sociedade colonial que se 

constituía no México. Segundo Motolínia: 
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La liberalidad de los costumbres de los jóvenes macehuales en edad escolar 
corresponde con las descripciones del matrimonio entre los macehuales. El 
matrimonio formal y público tenía lugar cuando los contrayentes tenían 
recursos suficientes para hacer una boda; pero mientras eso ocurría, podían 
vivir juntos “con afecto conyugal”, con pleno acuerdo de los familiares de 
ambos. (MOTOLÍNIA apud GONZALBO, 2004, p. 275-276).  

 

Dentro dos antigos costumes, essa união não era vista como um 

matrimônio 45 , pois a mulher era manceba e não esposa oficial, assim poderia 

cometer adultério e não seria punida por tal fato. O consentimento da família de 

ambos os jovens era fundamental para qualquer relação, seja casamento ou não. A 

partir do Concílio, os jovens contavam apenas com o consentimento da Igreja, que 

preservava para si a administração do matrimônio a todos, independentemente da 

classe social a qual pertenciam, não permitindo uniões não oficiais. 

Outra prática antiga ainda presente na sociedade era a manutenção de 

mancebas pelos índios descendentes de nobres ou de principales, prática que feria 

a fidelidade do matrimônio oficial publicamente e banalizava o santo sacramento. 

Para os religiosos, para os bispos e para o próprio arcebispo do México, a fidelidade 

ocorria em função da instituição divina e natural e, por isso, deveria ser mantida 

entre todos os cristãos. A constituição quarenta e três do documento começa 

afirmando: “... que não tenhas os casados, nem os que não forem mancebas 

especialmente parentas” (MONTÚFAR, 2007, capítulo 43, p. 22). Tanto os homens 

que mantivessem mancebas quanto a mulher casada que fosse infiel seriam 

excomungados da Igreja. Deduz-se que a poligamia ainda era uma prática comum 

entre os índios descendentes dos nobres e dos principales, porque as constituições 

do concílio pretendiam solucionar algumas dificuldades encontradas nas práticas 

religiosas do cotidiano. Portanto, só constaria no documento o que era comumente 

praticado e o que precisava ser extirpado com urgência. Esta era a razão das 

punições. 

Outra prática que preocupava a Igreja era a quantidade de separações de 

casais, que, segundo Acosta (2006), era um hábito comum entre os índios. Acosta 

(2006, p. 298) não deixou de apontar, em seus estudos, que entre os índios o 

descasar era natural e, quando ocorria, cada membro do casal levava consigo seus 

                                                 
45 Cf. Relación de San Juan Teotihuacan, en Relaciones geográficas..., t. II, p. 236. 
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bens trazidos, além de dividirem os filhos, caso tivessem. Os pais ficavam com os 

meninos e as mães com as meninas. Segue trecho: 

 

(...) por si acaso se viniesen a descasar, como era costumbre entre ellos, y no 
llevándose bien, hacían partición de los bienes conforme a lo que cada uno 
de ellos trajo, dándoles libertad que cada uno se casase com quien quisiese, 
y a ella le daban las hijas y a él los hijos. Mandábanles estrechamente que no 
se tornasen a juntar, so pena de muerte, y así se guardaba con mucho rigor. 
(ACOSTA, 2006, p. 298) 

 

O capítulo quarenta e um do documento afirma a importância do matrimônio e 

a proibição da separação, que não deveria ser realizada nem por um juiz, nem por 

um tabelião: 

 

Aquellos a quien Dios ayunta por vínculo de matrimonio, no pueden ni deven 
ser apartados: y por tanto es cosa en derecho divino y humano reprobada, 
que los varones deven a sus mugeres, y las mugeres a sus maridos, ni den 
cartas de quitaciones, o apartamientos, assi ante juezes, como notários: 
creyendo que por las tales cartas, quedan libres del vínculo matrimonial. 
(MONTÚFAR, 2007, capítulo 41, p. 22) 

 

Havia evidentemente punições para o casal, para o juiz eclesiástico, para o 

tabelião e para as testemunhas: pena de dez pesos de minas, sendo a terça parte 

para a fábrica da Igreja, parte para os necessitados e parte para o denunciante, já o 

casal sofreria a mesma pena que os que se casasse duas vezes, caso se 

divorciassem para se casar novamente. A pena seria de vinte pesos de minas e 

caso fossem nobres e de qualidade a pena subiria para duzentos pesos 

. Havia a punição corporal, como consta no capítulo quarenta:  

 (...) y que el tal que assi se casare o desposare dos vezes, sea encoraçado y 
puesto en un dia de domingo o fiesta de guardar ala puerta de la yglesia en 
lugar alto y eminente: que pueda ser visto, desde las siete de la mañana 
hasta que se acabe la missa mayor. (MONTÚFAR, 2007, capítulo 41, p. 21) 

 

As constituições do concílio também orientavam os sacerdotes e os ministros 

nos povoados. No capítulo sessenta e dois está escrito que nenhum sacerdote de 

passagem poderia ministrar sacramentos sem o conhecimento dos ministros que 
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tinham cargos nos povoados; somente com a permissão do diocesano e do ilustre 

vice-rei. Havia, portanto, um forte controle por trás da celebração do concílio e sobre 

os religiosos do México para que as constituições fossem respeitadas e para que 

nada referente aos sacramentos fosse administrado de forma autônoma. 

Trabalhamos com a hipótese de que a dificuldade presente no cotidiano que poderia 

estar por trás desse capítulo seria a quantidade de matrimônios clandestinos, que 

eram realizados por sacerdotes de passagem pela província, saindo do controle das 

autoridades clericais locais. Ainda sobre o matrimônio afirma-se que: 

 

(...) mandamos a los dichos ministros, que no casen a ninguno de los yndios 
sin que primero sepa la doctrina christiana, y si possible fuere se confiessen, 
antes de contraer el matrimonio, o, a lo menos les procuren tengan contricion 
y dolor de sus pecados y se les haga entender q es necessária esta contricion 
verdadera para recibir gracia en el sacramento: y los que assi se casaren los 
hagan empadronar y esereur con dia mês y año: porque despues se ofreciere 
duda en alguna causa matrimonial se sepa el tiempo quando se casaron. 
(MONTÚFAR, 2007, capítulo 65, p. 32) 

 

Os ministros religiosos deveriam ter grande cuidado e solicitude para inquirir 

os índios que estivessem juntos por vínculo de matrimônio e não fossem casados 

pela santa madre igreja, ou seja, os que não se confessaram antes de contrair 

matrimônio. A penitência antes do matrimônio era de fundamental importância e 

exigência básica das normas impostas pelo Concílio.  

As questões referentes ao matrimônio como a poligamia, como a descoberta 

da esposa legítima, como a investigação sobre a validade do matrimônio perante a 

instituição cristã eram tão amplas e novas que não havia nenhum tratado estudado 

na Europa que, de fato, desse conta ou contribuísse com os ministros religiosos. A 

falta de experiência do clero nestas questões expressava o maior desafio até então: 

lidar com novas circunstâncias, que implicavam em problemáticas ligadas aos 

sacramentos tão estudados por eles, em um ambiente novo e enraizado de 

tradições e de costumes de povos tão diversos e tão desconhecidos. As dificuldades 

e os desafios referentes à administração do sacramento do matrimônio enfrentados 

até 1555 eram claros, pois o que está no documento era uma tentativa de solução 

eficaz e urgente para os problemas enfrentados no cotidiano pelos ministros 

religiosos no México. 
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Com a análise dos três sacramentos no Concílio, consideramos que houve 

uma ruptura das antigas práticas religiosas indígenas com o que foi estabelecido 

pelos bispos. Ao analisarmos as práticas antigas, observamos a presença maciça da 

comunidade tanto no nascimento como no casamento. Com o concílio, a 

comunidade desapareceu da celebração. Na confissão, a Igreja apropriou-se de 

tudo aquilo que pode; o ato da confissão ao sacerdote confessor era uma prática 

comum aos índios, que não viram empecilhos graves em se adaptar ao sacramento 

cristão. Podemos afirmar, portanto, que a normatização conciliar não respeitou as 

antigas práticas religiosas, mas, ao contrário, rejeitou algumas delas e adaptou 

outras, descaracterizando os seus reais significados. Trata-se, então, de conhecer 

para dominar. 

 

3.2 – O posicionamento da língua nativa em relação aos 

sacramentos 

Segundo Gruzinski “... para os religiosos do México, o domínio da língua era 

necessidade anterior à cristianização, quer se trate de penetrar na língua do vencido 

quer se trate de difundir a da Igreja” (2006, p. 420). Desde o início do processo de 

evangelização, a apropriação da língua nativa mostrou-se ser de extrema 

importância para a Igreja na Nova Espanha. Era através dela que o europeu tentaria 

enraizar o cristianismo naquele “turbilhão de crenças” (GRUZINSKI, 2006, p.348). 

Mas, o aprendizado das línguas revelava-se tão difícil quanto o fato deles se 

depararem com povos sem escrita e sem letras. Porém, o maior desafio era o 

desconhecido, pois os modelos europeus não se encaixavam naquela nova 

situação. Com os judeus e os muçulmanos de Granada, houve uma política de 

cristianização; já na América durante toda a era colonial, o uso da língua nativa 

permaneceu como regra.  

Evangelizar os índios em sua língua era muito complexo porque haviam 

conceitos intraduzíveis e a adaptação dogmática era vista como perigosa e passível 

de erros. Muitos missionários optaram por introduzir palavras européias na 

comunicação com os índios, o que evitava confusões. Outros, segundo Llaguno 

(1963), tentavam traduzir essas palavras para a língua dos índios, o que demandava 

um grande esforço missionário. 
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 O aprendizado da língua acontecia principalmente através do contato dos 

religiosos com as crianças indígenas, que eram separadas de seus pais para facilitar 

o ensino da doutrina cristã. Os religiosos aprendiam a língua, enquanto que as 

crianças a doutrina numa relação de troca que mais tarde causaria confrontos das 

crianças com seus familiares mais velhos, que permaneciam com a adoração de 

ídolos mesmo depois da conquista. Aprender a língua dos índios significava 

identificar e extirpar práticas religiosas consideradas idólatras, motivo pelo qual se 

pensava na comunicação antes da cristianização.  

A todo o momento, no decorrer dos capítulos do Concílio, está presente a 

preocupação com a aprendizagem e com o domínio da língua nativa pelos ministros, 

religiosos, curas ou clérigos. Era como se fosse um pré-requisito conhecer bem a 

língua dos índios: 

 

 ... que los clerigos que proveyere para administrar los sacramentos, y 
doctrinar a los yndios se les mande aprender la lengua de los yndios, dentro 
de un cierto tempo sob pena que el que no quisiere aprender, no sea 
proveydo en cargo de yndios... (MONTÚFAR, 2007, capítulo 70, p.31) 

 

O objetivo não era facilitar a comunicação com os índios, mas, sim, se 

apropriar da língua e da tradução que representava entender tudo à sua volta e estar 

presente e ciente de todos os momentos da vida dos índios. Era só através do 

controle do maior mecanismo, a língua nativa, que se poderia detectar o retorno às 

antigas práticas religiosas. 

Para ensinar a doutrina cristã aos índios, antes dos sacramentos já descritos, 

para que os mesmos fossem significativos aos convertidos, toda a catequese 

deveria ser registrada e impressa em cada Igreja do arcebispado e era importante 

que a doutrina fosse impressa na língua dos índios:  

 

Las yglesias parrochiales de todo nuestro arçobispado, y província, se ponga 
una tabla, que nos mandamos ordenar, assi en romance como en lengua de 
los yndios [...} e a qual mandamos  que este colgada en lugar manifiesto, para 
que sea vista e leyda por todos. (MONTÚFAR, 2007, 1º capítulo, p.4) 
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A tradução deveria ser feita pelos sacerdotes, pelos religiosos ou pelos curas 

para que melhor os índios aprendessem a doutrina cristã, que era constituída pelas 

orações básicas para se saber de memória, os artigos da fé, os dez mandamentos, 

os pecados mortais e os sacramentos. Aos confessores foi estabelecido que antes 

de absolver os penitentes, que se averiguasse se eles sabiam as orações de 

memória e, caso não soubessem, dar-se-ia um prazo para aprendê-las. Os 

sacerdotes que ministravam a confissão deveriam também, segundo a assembléia 

conciliar, fazer um exame de teologia moral e um exame da língua dos índios que 

estivessem sob sua responsabilidade. Este fato demonstra a crescente importância 

que o conhecimento da língua indígena foi adquirindo com o passar do tempo. 

Motolínia afirma que o maior trabalho que os missionários tinham era o da confissão, 

já que os índios apareciam a qualquer hora do dia ou da noite para se confessar de 

forma que: “Todo tiempo era tiempo de cuaresma para ellos” (MOTOLÍNIA apud 

RICARD, 2001, p. 214). Implantar, numa sociedade ritualizada como era a indígena, 

a prática sacramental foi uma tarefa árdua, uma vez que os sacramentos 

mostravam-se insuficientes para extirpar as antigas práticas religiosas. 

Referente ao matrimônio seguia-se o mesmo método, que se dava através da 

consulta do manual impresso também na língua dos índios, buscando avaliar os 

noivos antes da cerimônia, para que não se casassem sem conhecer as coisas do 

espírito. 

O capítulo sessenta e nove aponta outra dificuldade referente à língua nativa: 

“Grandes inconvenientes hallamos, que se siguen de dar sermones en la lengua de 

los yndios” (MONTÚFAR, 2007, capítulo 69, p. 29). Não se devia confiar no índio, 

nem mesmo para traduzir um sermão ou qualquer texto sem que um clérigo, que 

conhecesse a língua nativa, avaliasse se a tradução está correta e de acordo com 

os preceitos da igreja. Todo e qualquer documento da santa Igreja católica deveria 

ficar nas mãos de quem por direito e mérito exercia a função na instituição. Todo o 

sermão na língua dos índios deveria ser sério e previamente examinado pelos 

clérigos que conhecessem suficientemente a língua dos índios: “Asimesmo ninguna 

doctrina se traduzga en lengua de índios, sin que primero pase por la censura y 

examen de personas religiosas y eclesiásticas que entiendan la lengua” 

(MONTÚFAR, 2007, capítulo 69, p. 34). 
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Além da censura à tradução, a assembléia conciliar proibia as danças 

consideradas pagãs ou idólatras, porque se achava que nelas havia a permanência 

das antigas práticas religiosas e do uso inapropriado da língua em seus cantares 

(Cf. MONTÚFAR, 2007, capítulo 72). As músicas indígenas poderiam continuar a 

serem utilizadas, já que durante muito tempo foram usadas como instrumento de 

evangelização de crianças, de jovens e de adultos indígenas, mas as letras 

deveriam passar pela censura e pelo exame, sendo que só seriam cantadas em 

celebrações litúrgicas, como afirma o capítulo 66: 

 

Estatuímos y ordenamos, que los dichos yndios, al tiempo que baylaren, no 
se usen de insígnias, ni mascaras antiguas, q pueden causar alguna 
sospecha, ni canten cantares de sus ritos, y historias antiguas, sin que 
primero sean examinados los dichos cantares, por religiosos o personas que 
entiedan muy bien la lengua. (MONTÚFAR, 2007, capítulo 66, p. 33)  

 

As normatizações impostas pelo Concílio interferiram até mesmo nas danças, 

nos cantares, nas máscaras, ou seja, em qualquer atitude que trouxesse na visão da 

assembléia conciliar as antigas divindades em evidência. Tudo era passível de 

suspeita, por isso o único remédio era dominar a língua dos índios. 

Entender muito bem a língua dos índios era fundamental para o sucesso da 

evangelização na América, o que obrigava os missionários a ensinar a doutrina cristã 

na língua dos índios sob punição se não o fizessem. Mas, não havia o desejo de 

comunicar-se e, sim, o interesse de conhecer, de controlar, de manipular a memória 

dos índios e de fazer “tabula rasa” de seu passado pagão. Resta saber se tais 

atitudes seriam suficientes para enraizar o cristianismo nos povos indígenas, 

utilizando palavras e se comunicando através delas. Constatamos através da análise 

que principalmente a confissão e a tradução dos manuais da doutrina cristã para a 

linguagem nativa apontavam a língua dos índios como um elemento fundamental 

para a evangelização, pois permitia ao índio uma aprendizagem mais proveitosa e 

mais dinâmica. Só restava ao clero do século XVI entender os índios ou pelo menos 

tentar e usar com sabedoria este importante mecanismo. 

Segundo Corcuera: “El clero indiano tuvo dificuldad para confessar de manera 

abierta que no podía cumplir con su cometido, hacer crecer al hombre, porque no 

tenía, entre otras cosas, las herramientas linguísticas necesarias para darse a 
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entender” (CORCUERA, 1994, p. 239). Em vez de assumir esta dificuldade, o clero 

culpava o índio, afirmando, muitas vezes, que ele não tinha entendido o suficiente 

para compreender a mensagem cristã. Ainda, segundo Corcuera (1994), a 

evangelização perdeu o sentido quando a língua indígena deixou de ser empregada 

e se generalizou o idioma espanhol em toda a colônia. No entanto a evangelização 

prosseguiu acontecendo em todo o México, mas o esforço do índio para se manter 

parte da sociedade que se formava resultou na aprendizagem do idioma do 

colonizador: “El idioma español debía permitir al indio no quedar al margen de la 

historia” (CORCUERA, 1994, p. 240). Infelizmente as particularidades de adaptação 

que o índio utilizou para se integrar a sociedade colonial após o Concílio não serão 

tratadas neste estudo.  

No próximo tópico nos concentraremos na maneira como a normatização 

conciliar causou uma ruptura com as práticas religiosas antigas dos índios. 

 

3.3 – As normatizações do Concílio como ruptura com as práticas 

religiosas antigas 

Os meios criados pela Igreja da Nova Espanha para controlar a ortodoxia da 

doutrina cristã e as práticas religiosas, de certo modo, causaram uma ruptura com 

as práticas religiosas antigas. Não houve uma negociação entre as culturas que se 

chocaram, as imposições do Concílio não permitiram isso. 

 3.3.1 – Ruptura com o nascimento indígena 

A assembléia conciliar estabeleceu que nenhum batismo fosse realizado nas 

casas, somente na Igreja da paróquia, dialogando com o primeiro capítulo 

lembramos que no nascimento indígena descrito por Sahagún (2000), a cerimônia 

era realizada na casa dos pais da criança. Com as instituições do Concílio esta 

prática fica proibida. Outra prática religiosa antiga referente ao nascimento indígena 

que se rompeu foi a consulta aos adivinhos, que no capítulo quinto também é 

proibida pelas constituições:  

Que ninguno vaya a los sortilegos, o encantadores o adevinos (…) 
Estabelecemos y mandamos que de aqui adelante, todas las personas que 
usaren de los dichos sortilégios, encantaciones, y advinanças, o de otros 
malefícios, o con los tales sortilegos, o adevinos se aconsejaren, o fueren a 
ellos, o participaren en su delicto, en qualquier manera: de mas de todas las 
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otras penas en derecho en tal caso estatuídas, los unos y los otros incurran 
en sentencia de excomunion y pena de cincuenta pesos de minas. 
(MONTÚFAR, 2007,capítulo 5, p. 4) 

 

Consultar adivinhos, prática que era fundamental para os índios fica por 

definitivo proibido pela normatização conciliar. Além de proibir a consulta de 

adivinhos, as constituições do Concílio também colocavam como protagonista do 

sacramento do batismo o sacerdote e não mais a parteira, portanto, a assembléia 

conciliar rejeitou aspectos cruciais das práticas antigas, impôs novas práticas e 

puniu quem não as cumpriu. 

 

3.3.2 – Ruptura com a confissão indígena 

Já na administração da confissão cristã, o protagonista deixou de ser o 

penitente e passou a ser o sacerdote confessor, ou seja, o penitente estava em 

segundo plano e o sacerdote reafirmava a autoridade da Igreja sobre o fiel. Dele foi 

exigido todo um preparo, exames de teologia e da língua dos índios, dentre outras 

coisas. A confissão tornou-se um sacramento de extrema importância porque era um 

indicador do fracasso ou do sucesso do processo evangelizador, sendo um 

mecanismo de controle acima de tudo. As regulamentações do Concílio rompem 

com mais uma prática religiosa antiga. 

 

3.3.3 – Ruptura com o casamento indígena 

. Este caráter de ruptura também se encontrava na administração do 

matrimônio. No casamento indígena era muito importante a iniciativa dos pais em 

negociar uma boa boda ao filho (a) e, para tanto, consultava-se o professor da 

escola dos índios populares para se obter a autorização da saída da instituição, 

consultava-se o principale para obter a permissão da boda e aconselhava-se com o 

adivinho para escolher o melhor dia para a cerimônia. Com o Concílio ficou 

estabelecido no capítulo setenta e dois: “(...) que ningun yndio, principal o qlquier 

estado y calidad q sea no de su autoridad muger a nadie, ni ponga impedimento a 

ningun macegual, para que se pueda libremente casar com la muger, que quisiere...” 

(MONTÚFAR, capítulo 72, p. 35). Para que ocorresse o matrimônio, o jovem popular 

não dependeria mais da opinião dos principales, pois ele passou a ser um 
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sacramento livre, que só dependia da licença da autoridade do clero. Vemos uma 

ruptura com a comunidade indígena que havia perdido o controle dos ritos cruciais 

da vida do índio para o clero. A justificativa da assembléia conciliar era a liberdade 

que o sacramento do matrimônio deveria ter, no entanto, não havia liberdade alguma 

se o índio precisava pedir licença para se casar à Igreja paroquial. 

Constatamos que o Concílio Provincial criou um primeiro ordenamento 

eclesiástico, definindo direitos e obrigações, tratando dos ministros eclesiásticos e 

estabelecendo penas para as transgressões. O Concílio não se limitou a revisar 

disposições, mas criou um corpo legal que buscava resolver todas as questões e 

todas as dificuldades da Igreja na Nova Espanha. O desejo dos religiosos, dos 

clérigos e dos bispos que participaram do Concílio parecia ser, através dos poderes 

públicos alcançados, o de guiar o domínio espanhol dentro da justiça cristã. O 

Concílio causou, através de suas constituições, uma ruptura com as antigas práticas 

religiosas dos índios, porque afirmava sua autoridade, diminuindo a mediação da 

comunidade nos momentos mais importantes da vida do índio. 

A normatização conciliar propôs-se a romper com as práticas religiosas 

antigas dos índios, mas reavaliou a primeira evangelização, dando continuidade ao 

trabalho que as juntas eclesiásticas iniciaram. Tentou utilizar modelos europeus, 

vistos através da análise do Concílio de Sevilha de 1512, que influenciou muito a 

reforma do clero. Mas quanto a esse movimento conciliarista ocorrido na América, e 

não nos referimos somente ao Concílio do México, mas também ao Concílio de Lima 

realizado anos antes, que se deu sob influência do que Dussel denomina como “... 

tradição hispánica pré-tridentina (que configurará por una parte a la Iglesia anti-

luterana, y por outra a la cristandad hispanoamericana que dará espaldas al mundo 

protestante) y el Concílio Tridentino” (1979, p.197), que apareceu nos capítulos do 

Concílio através da reforma do clero. Mas, na história da Igreja universal existia algo 

novo: a existência do homem americano - o índio. Portanto, os modelos de 

conversão europeus não eram apropriados a uma sociedade indígena ritualizada, 

nem mesmo pode-se afirmar que a prática sacramental apresentou-se adequada à 

cristianização do México naquele momento. Contudo, não houve negociação entre 

as culturas, sendo que o choque foi brutal. Possivelmente existiram permanências 

causadas pelo processo de aculturação, mas que ocorreu sem o consentimento da 

cultura colonizadora, por isso sem negociação.  
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O Concílio de fato respondeu às práticas religiosas antigas referentes ao 

nascimento, à confissão e ao casamento através das regulamentações das práticas 

sacramentais. Esta resposta causou uma ruptura com a continuidade cultural 

indígena, ruptura que já havia iniciado com a conquista, mas que se intensificou com 

as legislações impostas pela nova ordem. Para a assembléia conciliar todas as 

práticas indígenas eram passíveis de suspeita, porque o episcopado temia esta 

continuidade cultural que muitos cronistas religiosos afirmaram estar enraizada nos 

povos destas terras. Era objetivo do Primeiro Concílio Provincial Mexicano através 

de suas regulamentações padronizar todas as práticas religiosas e se fosse 

necessário até mesmo os cantares, as danças seriam padronizados, como vimos no 

capítulo sessenta e seis, para que se evitasse qualquer recaída dos índios às 

antigas práticas denominadas pelos colonizadores como idólatras O objetivo era 

apagar da memória indígena qualquer referência às suas antigas divindades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Expusemos na introdução desta dissertação a perspectiva de estudar a ruptura 

de uma continuidade cultural indígena gerada pela conquista espiritual da América. 

Através das crônicas religiosas de Bernardino de Sahagún e de José de Acosta 

tivemos contato com as práticas religiosas indígenas referentes ao nascimento, 

confissão e casamento, portanto, no primeiro capítulo deste estudo nos 

concentramos nos antecedentes do I Concílio Provincial Mexicano de 1555 que foi o 

documento escolhido para representar neste processo de ruptura, a nova ordem 

imposta.  

Foi necessário identificarmos quais eram as condições da cristianização na 

Nova Espanha para detectarmos as influências que a nova ordem sofreu. Para tanto 

estudamos algumas das constituições do Concílio de Sevilha de 1512, que até 1546 

marcaram as juntas eclesiásticas realizadas na Nova Espanha. Mas por estar 

envolvido num contexto de tradições pré-tridentinas, este concílio, assim como 

outros sínodos europeus, se concentrou na reforma do clero. De fato, no que tange 

às exigências do clero secular no I Concílio Provincial Mexicano, estas sofreram as 

influências do concílio de Sevilha, mas quanto a cristianização dos povos indígenas, 

as experiências dos sínodos europeus foram de pouco proveito para as decisões 

conciliares referentes à evangelização na Nova Espanha. A realidade dos povos 

americanos, não se relacionava com a de judeus e mouros da Espanha. 

Restava encontrar nas juntas apostólicas e eclesiásticas do México (1524-

1546), as tais influências. Descobrimos então que havia uma preocupação constante 

na Nova Espanha com a evangelização dos índios e esta preocupação se 

manifestava através da quantidade e freqüência com que estas juntas se 

realizavam; foi possível identificarmos quais eram as principais dificuldades e 

desafios para a Igreja na Nova Espanha naqueles períodos. Percebemos então que 

a nova ordem imposta pelo I Concílio revisou, aprovou e adaptou às novas 

circunstâncias o que foi estabelecido pelas juntas mexicanas. 

No segundo capítulo nos propusemos a trabalhar com os participantes do 

Concílio, como o episcopado influenciou na elaboração das constituições e o 

desenvolvimento da celebração, a data, as impressões do documento, enfim a 
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estrutura desta ampla legislação que abarcava todos os aspectos da vida da Igreja 

na Nova Espanha. A partir daí destacamos no próprio prólogo elaborado pelo 

arcebispo Alonso de Montúfar quais eram os objetivos daquele corpo eclesiástico 

com o Concílio, sua temática e alcance jurídico.  

Finalmente, no terceiro capítulo analisamos como o Concílio respondeu às 

permanências das práticas religiosas entre os índios já convertidos, referentes 

sempre ao nascimento, confissão e casamento. A consulta dos adivinhos, as 

penitências dedicadas aos deuses ou a bigamia dos nobres indígenas prosseguiam, 

entre outras práticas religiosas segundo a análise da Assembléia Conciliar. Isto 

porque todos os capítulos das constituições do Concílio iniciam apontando os 

problemas para depois criar novas práticas de padronização. 

O posicionamento da língua dos índios em relação à administração dos 

sacramentos também foi identificado. Na confissão, diferentemente das antigas 

penitências aos deuses indígenas, o protagonista era o sacerdote confessor e não 

mais o penitente. A nova ordem impôs diversas exigências aos sacerdotes como, e, 

principalmente, a aprendizagem da língua nativa. Havia até punições aos religiosos 

que se negassem a aprendê-la. O Concílio elaborou um manual com as práticas 

sacramentais e com a doutrina cristã, que deveria ser impresso também na língua 

dos índios para facilitar a evangelização. Portanto, respondendo as perguntas 

iniciais referentes à forma como o Concílio utilizara a língua nativa, constatamos que 

a língua foi usada como mecanismo de controle e não só de comunicação. A 

assembléia conciliar gerenciava através da confissão como o índio estava se 

comportando e se estava aprendendo a doutrina cristã ou não. Para tanto, o 

sacerdote confessor precisava conhecer muito bem a língua dos penitentes sem 

aceitar conselhos, especialmente dos índios, porque a tradução também deveria 

estar no controle do clero. Não havia intérpretes, mas caso o sacerdote tivesse 

qualquer dúvida deveria consultar os seus superiores. 

Encerrando este capítulo o último tópico se propôs a tratar das normatizações 

do Concílio como ruptura com as práticas religiosas antigas. Apresentamos de início 

algumas hipóteses e questões que tratamos de discutir sem o intuito de esgotar os 

estudos acerca deste tema, já que sempre aparecerão outras questões. A 

normatização dos sacramentos tinha o objetivo de romper com a mediação cultural 

da comunidade indígena. O Concílio através de suas regulamentações interferiu na 
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continuidade cultural indígena e causou a ruptura com as antigas práticas religiosas. 

A Igreja na Nova Espanha através do Concílio rejeita a mediações culturais da 

comunidade, impõe a presença do religioso e puni quem não se adapta às normas, 

independente de ser índio, africano, espanhol, religioso, clérigo ou cura. Este caráter 

de ruptura encontra-se nos três sacramentos, portanto, as regulamentações do 

Concílio não respeitaram as práticas religiosas antigas. 
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