
São Lourenço Mártir

Página 1Coleção: Reduções Missioneiras

São 
Lourenço 
Mártir

Coleção
Reduções Missioneiras

Grande Projeto Missões - Coleção Reduções Missioneiras - Edição 01/2021  
Guia de Visitação do Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir

São 
Lourenço 
Mártir

Fo
to

: M
ar

co
s D

em
en

eg
hi



Grande Projeto Missões Coleção: Reduções Missioneiras São Lourenço Mártir

Guia turístico do Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir - Edição 01/2021 2 Página 3Coleção: Reduções Missioneiras

Conhecer detalhes da história 
que envolve o sítio arqueológico 
de São Lourenço Mártir auxilia na 
valorização do patrimônio que está 
sob os nossos olhos, mas sobre 
tudo, engrandece a experiência de 
vida. Acontecimentos memoráveis 
remontam uma história de quase 
quatro séculos e neste pedaço de 
chão, muita coisa aconteceu, hoje é 
reconhecido como “Sítio Arqueoló-
gico de São Lourenço Mártir”, local 
tombado pelo Iphan e integrante 
do Parque Histórico Nacional das 
Missões. Contudo, há pouco da his-
tória documentada e acessível para 
quem visita o local. 

Já visitei muitas vezes este sítio, 
que fica na cidade natal dos meus 
familiares maternos, e cada vez que 
ali estou percebo novas aborda-
gens, olhares e aprendo mais. Mui-
tas narrativas ouvi, contadas por 
familiares que viveram próximo das 
“ruínas”, porém, eram informações 
fragmentadas e insuficientes para 
compreender o significado daqui-
lo tudo, para saber como aqueles 
episódios estavam relacionados 
à história do nosso País e de toda 
a América do Sul. Enfim, descobri 
que ali, povos vivenciaram uma das 
melhores experiências embasadas 
no verdadeiro Cristianismo, e como 
cristão que sou, foi uma constata-
ção reveladora. 

Imagino que a desconexão his-
tórica que havia em minha men-
te, também deve acontecer com 
muitos dos moradores da região 
e com turistas que visitam aque-
le lugar. Contudo, isso sempre me 
incomodou, mas nunca achei que 
fosse meu papel ou tivesse capa-
cidade para mudar este cenário de 
quase abandono e praticamente 
desconhecido da população do Rio 
Grande do Sul. Este desconforto foi 
tomando forma de inquietação e a 

necessidade de agir foi se tornando 
cada vez mais premente. Era preci-
so fazer algo e resgatar uma dívida 
com meus familiares que ali vive-
ram e muito nos deram!

O meu desconhecimento sobre 
o assunto desafiou ainda mais a 
buscar, a conversar com os especia-
listas e pessoas que já haviam tra-
balhado para a preservação deste 
importante patrimônio. Para minha 
grata surpresa, muitos das necessi-
dades que identifiquei já estavam 
endereçadas, mas ainda sem pre-
visão de execução por questões or-
çamentárias e por falta de projetos 
específicos. Obviamente, muitas 
coisas importantes se elencaram 
como necessidades para a requalifi-
cação do sitio arqueológico no sen-
tido de transformá-lo em uma atra-
ção turística capaz de justificar a 
vinda de turistas com o mínimo de 
segurança e conforto necessário. 

Obviamente, haviam prioridades 
e uma sequência lógica de eventos 
era imperativa. Assim nasceu o es-
forço pela busca dos recursos fi-
nanceiros para o asfaltamento do 
acesso ao sítio arqueológico con-
siderado o principal obstáculo na 
atração dos turistas. Sucesso atingi-
do graças ao apoio em Brasília do 
deputado Ubiratan Sanderson e do 
Senador Luiz Carlos Heinze, ambos 
missioneiros. 

A segunda grande demanda é a 
requalificação do sitio arqueológi-
co com trabalhos de arquitetura, 
arqueologia e engenharia que es-
tão sendo gestados junto ao Iphan, 
que é o responsável legal pelo sítio 
arqueológico. Este é um trabalho 
imperioso pois até hoje poucos tra-
balhos de vulto foram realizados no 
sitio de São Lourenço Mártir, ape-
sar dos esforços dos arqueólogos 
que por lá passaram, ainda há mui-
to potencial “enterrado” para ser 

apresentado ao público.
Nesta sequência de eventos, o 

que estava faltando era a disponi-
bilização de informações qualifi-
cadas aos turistas, algo que auxi-
liasse na significação histórica do 
sítio arqueológico de São Lourenço 
Mártir, um guia que permitisse en-
tender as estruturas que lá existem. 
Pensando em fornecer suporte e 
informação aos visitantes, fui mo-
tivado a fazer este compêndio dos 
conteúdos disponíveis na internet e 
livros publicados na esperança que, 
na posse destes conhecimentos, o 
turista possa ter uma experiência 
mais qualificada ao visitar o local, 
de modo que, consiga ampliar a 
percepção para além das paredes 
de pedra.

Desta forma, e na esperança 
de contribuir para a criação de um 
novo momento para a valorização 
do patrimônio que existe no sítio 
de São Lourenço Mártir, que estou 
oferecendo este apoio àqueles que 
desejam visitar este importante lu-
gar das Missões Jesuítico Guarani 
no Brasil. 

Esta não é uma iniciativa isola-
da, mas está compreendida dentro 
do que chamamos de “Grande Pro-
jeto Missões”. É um esforço que visa 
desenvolver o turismo relacionado 
ao tema Missões Jesuítico Guarani. 
Uma iniciativa que é sustentada por 
voluntários e entusiastas sobre este 
tema. São pessoas  atuantes nas 
mais diferentes áreas do conheci-
mento e unidos estão construindo e 
transformando a região Missioneira. 

Redescobrindo 
São Lourenço  

Álvaro Medeiros de Farias Theisen
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Sobre o Guia do Sítio Aqueológico de São Lourenço Mártir

Grande Projeto Missões

O “Grande Projeto Missões” estimula 
o debate permanente em torno do tema 
“Missões Jesuíticas”. Nesse diálogo intera-
gem pessoas de diversas áreas do conhe-
cimento, arqueologia, cartografia, história, 
geografia, comunicação, administração, po-
lítica, educação, entre outros. As trocas de 
informações fomentam pesquisas, visitas, 
análises de dados históricos e a organização 
de materiais informativos e este guia está 
em função da proposta.  

O Coordenador do Grande Projeto Mis-
sões é o engenheiro Alvaro Medeiros de Fa-
rias Theisen, natural de Santo Ângelo e re-

sidente em Porto Alegre, mas que mantém 
vínculos com várias pessoas de identidade 
missioneira. 

No diálogo com outras pessoas, Álva-
ro percebeu a necessidade de usar a sua 
experiência profissional acumulada em 
inovação, gestão de projetos e articulação 
institucional para auxiliar a Região Missio-
neira no desenvolvimento da sua história, 
principalmente como indutora do turismo. 

“O Grande Projeto Missões nasceu para 
sistematizar as ideias e os sonhos relatados 
por dezenas de pessoas que foram entre-
vistadas por mim ao longo de um ano. Não 

havia um projeto que contemplasse os an-
seios dos moradores, percebi então, que 
posso contribuir com minha experiência 
profissional, baseada em desenvolvimento 
de projetos. Por esse motivo, estou traba-
lhando para colocar as ideias e sonhos dos 
missioneiros no papel”, revelou Álvaro ao 
falar como surgiu o Grande Projeto Mis-
sões.

O Grande projeto Missões prevê o es-
tímulo ao ensino do tema missões jesuíti-
co-guarani nas escolas da região. Esta pau-
ta visa assegurar que as futuras gerações 
possam preservar os patrimônios arqueo-
lógicos por conhecer o valor histórico que 
possuem. 

Outra iniciativa considerada importante 
pela coordenação do Grande Projeto Mis-
sões é a continuidade das ações do Iphan. 
Principalmente aquelas referentes a restau-
ração e conservação dos quatro sítios ar-
queológicos que compõe o PHNM – Parque 
Histórico Nacional das Missões, que tem o 
objetivo de desenvolver escavações arqueo-
lógicas em uma magnitude nunca realizada 
nas Missões, conforme relatou o coordena-
dor do projeto, estas obras de arqueologia 
são fundamentais para o regaste do pa-
trimônio que hoje se encontra enterrado, 
dentro do mato ou caído, como é o caso de 
São João Batista e São Lourenço, onde quase 
80% das estruturas estão nestas condições.

Até 2030 o “Grande Projeto Missões” 
pretende gerar engajamento em torno 
das pautas do turismo missioneiro e for-
talecer o setor na perspectiva regional.  
O projeto prevê o estímulo ao desenvol-
vimento de ações que beneficiem turis-
tas, setor público e privado e se apoia 
em grupos interdisciplinares focados na 
preservação do patrimônio histórico, 
cultural e arqueológico da região mis-
sioneira. A colaboração e o trabalho 
em rede deste grupo é considerado um 
caminho viável para compor um plano 
de desenvolvimento regional com base 
no Turismo Missioneiro

A logomarca 
do Grande 

Projeto 
Missões é 

uma criação 
voluntária 

do arquiteto: 
klaus Bohne
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Conheça o sítio Ar-
queológico de São 
Lourenço Mártir

O Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir foi 
declarado, juntamente com o Sítio de São João Ba-
tista e São Nicolau, patrimônio histórico e artístico 
nacional no ano de 1970. São Miguel das Missões 
já estava reconhecido desde o ano de 1938. Jun-
tos, compõe o Parque Histórico Nacional das Missões 
(RS), preservado pelo IPHAN - Instituto do Patrimônio 
Histórico e Artístico Nacional.

O sítio de São Lourenço Mártir está localizado no 
município de São Luiz Gonzaga e cumpre o objetivo 
de conservar os remanescentes arqueológicos, mas 
também, promover bens de natureza imaterial, como 
os saberes locais e as formas de expressão deste 
povo. 

Segundo texto do Iphan, que pode ser lido ao en-
trar no sítio, o lugar guarda testemunhos de uma ex-
periência de vida singular. “As pedras, as peças ar-
queológicas, o solo ondulado que revela as marcas 
das casas indígenas, as ruinas da igreja, e outras 
edificações da antiga Redução são vestígios que nos 
permitem conhecer e imaginar o cotidiano missionei-
ro”.  

No contexto do segundo ciclo das Missões Jesuíticas  
(1682:1768), São Lourenço é um dos Sete Povos das 
Missões, a quinta redução jesuítica fundada por pa-
dres espanhóis no lado oriental do Rio Uruguai, hoje 
território Gaúcho e Brasileiro. 

Uma das curiosidades do sítio é a presença das 
ovelhas da raça crioula Lanada, introduzida pelos 
jesuítas nas missões. Estes animais vivem naquele es-
paço e contribuem para entender a história do lugar.

Existe uma frase que cito com 
frequência quando o assunto é a 
história do nosso município e re-
gião, em especial quando se fala do 
Sítio Arqueológico de São Lourenço 
Mártir:

 “Povo que não sabe de 
onde veio, não sabe onde 
está e muito menos para 

onde vai” 
Acredito que temos um legado, 

o qual deve ser passado e estudado 
por todos que tem a oportunidade 
de conhecer esse chão de terra 
vermelha, mas principalmente, 
transmitido para as gerações futu-
ras. São eles que irão se organizar 
e tomar as decisões quando a atual 
geração não estiver mais presente.  

O município de São Luiz Gonza-
ga possui uma riqueza inestimável 
dentro de seus limites geográficos, 
sendo o único que abrange duas 
reduções: São Luiz Gonzaga e São 
Lourenço Mártir. Há décadas, em 
razão do coletivo ainda não possuir 
a ideia central de preservação, infe-
lizmente temos poucos resquícios 
físicos da redução de São Luiz Gon-

zaga. Neste ponto, agradeço por 
mais uma riqueza inestimável que 
nosso município possui: o Instituto 
Histórico e Geográfico de São Luiz 
Gonzaga. Sem dúvidas, um grande 
guardião da nossa trajetória como 
sociedade, das nossas memórias. 

Visitando São Lourenço Mártir, 
assim como São Miguel das Mis-
sões, podemos ter uma ideia da di-
mensão do que foram as reduções, 
do trabalho realizado por guaranis 
e jesuítas. Cada muro, cada pedra 
remanescente daquela época, foi 
testemunha da construção do nos-
so Rio Grande do Sul e da própria 
história do Brasil, testemunha da 
bravura, da luta pelo que se acredi-
ta e se ama.  

Outra frase que cito com certa 
frequência é: 

“Ninguém faz nada 
sozinho” 

As próprias reduções jesuíti-
co-guarani foram construídas por 
meio da união, do trabalho conjun-
to, no qual cada indivíduo foi uma 
engrenagem fundamental em um 
plano maior. Vejo com bons olhos, 

olhos de esperança, a proposta do 
“Grande Projeto Missões”, coorde-
nado pelo meu amigo Álvaro Me-
deiros de Farias Theisen, cidadão 
abnegado que desenvolve o pro-
jeto voluntariamente. A proposta 
busca divulgar a nossa história e 
cultura como um todo, incentivar 
o turismo e a valorização de nossas 
riquezas, as quais são tão preciosas 
e fundamentais para o desenvolvi-
mento do nosso povo. 

Além das questões de infra-
estrutura – as quais também são 
fundamentais – como professor, 
sei que a melhor forma de come-
çar é por meio do conhecimento, 
fornecendo subsídio que irão insti-
gar a mente e despertar a fome do 
saber. Com a coleção “Reduções 
Missioneiras”, trazendo informa-
ções valiosas sobre São Lourenço 
Mártir, sei que estamos no cami-
nho certo para melhorias no nos-
so sítio arqueológico e na preser-
vação da nossa história. Estamos 
unidos pelo amor a nossa terra 
missioneira e pelo comprometi-
mento na divulgação desse legado 
histórico. 

Unidos pela 
terra missioneira

Sidney Luiz Brondani 

Sidney Luiz Brondani – professor e 
prefeito de São Luiz Gonzaga (gestão 

2021-2024)

 “São Luiz Gonzaga possui uma ri-
queza inestimável dentro de seus li-

mites geográficos, sendo o único que 
abrange duas reduções: São Luiz Gon-

zaga e São Lourenço Mártir” 
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Sítio arqueológico de São Lourenço Mártir

DE TERÇA-FEIRA A DOMINGO 
Manhã - 9h às 12h  
Tarde - 14h às 18h

DURANTE O HORÁRIO DE VERÃO
Manhã - 9h às 12h  
Tarde - 14h às 20h

Horário de visitação

Dados do mapa ©2021 Google 50 km 

Conheça Ruinas de São Lourenco das Missoes

6 h 26 min
478 km

via BR-386
Trajeto mais rápido agora devido às
condições de trânsito

 Trajeto c/ pedágios.

8 h 21 min
646 km

via BR-290

Restaurantes Hotéis Postos de
gasolina

Estaciona-
mentos

Mais

De carro 478 km, 6 h 26 minde Porto Alegre, RS a Ruinas de São Lourenco das Missoes

O sítio está localizado no muni-
cípio de São Luiz Gonzaga, 478 qui-
lômetros distante da Capital Porto 
Alegre, RS.  Existem voos diretos en-
tre Porto Alegre e Santo Ângelo de 
segunda a sexta-feira e o restante do 
trajeto pode ser feito pela BR 285, 
do Aeroporto Regional Sepé Tiarajú 
até o destino final são mais 70 qui-
lômetros, destes, 6,5 km de estrada 
municipal não asfaltada (o asfalta-
mento deste trecho está em anda-
mento com previsão de conclusão 
para o primeiro trimestre de 2022).

Como chegar

Não há cobrança de ingressos 
para acessar o sitio de São Louren-
ço.

O visitante deve considerar que 
não há acessibilidade para pessoas 
com necessidades especiais. 

Acesso

É importante lembrar que não 
há no lugar nenhum restaurante ou 
bar que possa prover alimentação 
ou bebidas, assim é fundamental 
que isso seja considerado no seu 
planejamento da visitação.

Local para refeições

O telefone do escritório do IPHAN 
em São Miguel - (55) 3381-1399
E-mail: IPHAN Missões: parque.
missoes@iphan.gov.br

Contatos

Informações úteis

Dados do mapa ©2021 5 km 

Conheça Ruinas de São Lourenco das Missoes

1 h 11 min
70,5 km

via BR-285
Trajeto mais rápido, com trânsito
normal

 Este trajeto tem uso restrito ou estradas privadas.

Restaurantes Hotéis Postos de
gasolina

Estaciona-
mentos

Mais

De carro 70,5 km, 1 h 11 minde Aeroporto Regional de Santo Ângelo - Sepé Tiaraju a Ruinas de São Lourenco das Missoes

Sugestão de roteiro feita automaticamente pelo Google Maps  para fins de estimativa aproximada de tempo  de deslocamento da capital gaúcha e do Aeroporto Regional Sepé Tiarajú Dados do mapa ©2021 2 km 

Conheça Guarita de Acesso ao Sitio
Arqueológico de São Lourenço Mártir

32 min
33,8 km

via BR-285
Trajeto mais rápido, com trânsito normal

Restaurantes Hotéis Postos de
gasolina

Estaciona-
mentos

Mais

De carro 33,8 km, 32 minde São Luiz Gonzaga a Guarita de Acesso ao Sitio Arqueológico de São Lourenço Mártir

Informações úteis Sítio arqueológico de São Lourenço Mártir

Mapa informativo elaborado para a Associação dos Municípios das Missões - AMM  | Produção da 55Design Stúdio  (2019)  

Dados do mapa ©2021 2 km 

Conheça Ruinas de São Lourenco das Missoes

10 min
6,3 km

via BR-285
10 min sem trânsito

Restaurantes Hotéis Postos de
gasolina

Estaciona-
mentos

Mais

De carro 6,3 km, 10 minde São Luiz Gonzaga, Rio Grande do Sul, 97800-000 a Ruinas de São Lourenco das Missoes

Foto: Jonas Demeneghi

Vista aérea da escadaria da Igreja de São Lourenço

Entroncamento da BR 285



Grande Projeto Missões Coleção: Reduções Missioneiras São Lourenço Mártir

Guia turístico do Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir - Edição 01/2021 10 Página 11Coleção: Reduções Missioneiras

Reduções

Na ilustração em destaque a casa dos padres e o cemitério estão em posição oposta ao verificado no sítio de São Lourenço Mártir

Redução, segundo alguns historiadores, está asso-
ciado à ideia de “reconduzir” o pagão ao caminho 
do cristianismo e da salvação. A etimologia da pala-
vra, de acordo com o dicionário Antônio Houaiss, é 
latina reductio, ónis ação de tornar a trazer. Assim 
são definidas por Montoya (1996): llamamos reduc-
ciones a los pueblos de los indios, que viviendo a 
su antigua usanza en montes, sierras y valles, en es-
condidos arroyos, en tres, cuatro o seis casas solas, 
separados a legua, dos, tres y más unos de otros, 
los redujo la diligencia de los padres a poblaciones 
grandes y a vida política y humana (MONTOYA, 
1996, p. 58).

As missões jesuíticas na América, também chama-
das de reduções, foram os aldeamentos indígenas 
organizados e administrados pelos padres jesuítas 
no Novo Mundo, como parte de sua obra de cunho 
civilizador e evangelizador. O objetivo principal das 
missões jesuíticas foi o de criar uma sociedade com 
os benefícios e qualidades da sociedade cristã euro-
peia, mas isenta dos seus vícios e maldades. Essas 
missões foram fundadas pelos jesuítas em toda a 
América colonial e, segundo Manuel Marzal, sinteti-
zando a visão de outros estudiosos, constituem uma 
das mais notáveis utopias da história.

Para conseguirem seu objetivo, os jesuítas desen-
volveram técnicas de contato e atração dos índios 
e logo aprenderam suas línguas e, a partir disso, os 
reuniram em povoados que, por vezes, abrigaram 
milhares de indivíduos. Eram, em larga medida, 
autossuficientes, dispunham de uma completa 
infraestrutura administrativa, econômica e cultural 
que funcionava num regime comunitário, onde os 
nativos foram educados na fé cristã e ensinados a 
criar arte às vezes com elevado grau de sofisticação, 
mas sempre em moldes europeus. 

O sistema missioneiro buscou introduzir o cristia-
nismo e um modo de vida europeizado, integrando, 
porém, vários dos valores culturais dos próprios 
índios, e estava baseado no respeito à sua pessoa e 
às suas tradições grupais, até onde estas não en-
trassem em conflito direto com os conceitos básicos 
na nova fé e da justiça. O mérito e a extensão do 
sucesso dessa tentativa têm sido objeto de muito 
debate entre os historiadores, mas o fato é que foi 
de importância central para a primeira organização 
do território e para o lançamento das fundações da 
sociedade americana como hoje ela é conhecida. 

Vários monumentos missioneiros são hoje Patrimô-
nio Mundial.

O termo redução, nesse contexto, não tem o senti-
do de “diminuir”, mas de “redirecionar” (em latim: 
reductio) as populações nativas da América ao 
Cristianismo (cf. Paim, Zélia Maria Viana, “Urbani-
dade nas reduções jesuíticas”, pp. 306, Universi-
dade Federal de Santa Maria - UFSM, ISSN 1517-
7238, Obra “Estudos de Linguagem e Cultura”).
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1626
Fundação da redução de Santa Maria la Mayor na região do Guairá (Paraná – próximo ao rio 
Iguaçu) pelo Padre Diego Baroa

1631 Migração do Guairá comandada pelo Padre Montoya * devido aos Bandeirantes

1633
Devido assedio constante dos Bandeirantes mudam para a região perto do rio Uruguai (Argen-
tina) e fundam a Redução com o mesmo nome, Santa Maria La Mayor

1690
Desmembramento do Povo de Santa Maria La Maior com a transmigração de 3152 índios lide-
rados pelo padre Bernardo de La Veja, fundando São Lourenço

Resumo da Origem do Povo de São Lourenço

Coleção: Reduções Missioneiras

Pertencente a segunda fase de atuação 
da Companhia de Jesus no atual estado 
do Rio Grande do Sul, a partir de 1682 até 
1768, São Lourenço Mártir fazia parte dos 
povos pertencentes a banda oriental do rio 
Uruguai e pode ser considerada, de acordo 
com a sua data de fundação (1690), como 
a quinta redução estabelecida no atual ter-
ritório Brasileiro. A primeira aqui fundada 
nesse período foi São Francisco de Borgia, 
no atual município de São Borja. Posterior-
mente veio São Luiz Gonzaga, São Miguel 
Arcanjo, São Nicolau, São Lourenço Mártir, 
São João Batista e por fim, Santo Ângelo 
Custódio.

Ao todo, a região missioneira ao sul da 
América Latina foi composta de trinta Re-
duções distribuídas entre o Paraguai (8), Ar-
gentina (15) e Brasil (7), além das Vacarias, 
locais onde o gado era criado selvagem sem 
interferências (como reserva para abaste-
cimento), e as estâncias, onde era feito o 
constante manejo e aparte do rebanho bo-
vino.

Este conjunto de influência missioneira 
desenvolveu-se na área denominada como 
a “antiga Província Jesuítica do Paraguai”, 
abrangendo mais de 700.000 km2 forma-
dos pelas missões de Itati, Guairá, Paraguai 
e Uruguai, em terras pertencentes atual-
mente à Bolívia, Paraguai, Argentina, Mato 
Grosso, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul. 

TRANSMIGRAÇÃO
A redução de São Lourenço Mártir foi 

fundada sob a orientação do padre jesuí-
ta Bernardo de La Veja e com o auxílio de 
3.152 índios Guarani, oriundo de Santa Ma-
ria la Mayor, no atual território argentino, 
em virtude do excesso populacional em que 
se encontrava com mais de seis mil habitan-
tes. Esta prática de transmigração, além de 
resolver o problema populacional de algu-
mas reduções, servia para dar continuida-
de ao propósito de conversão dos infiéis e 
indiretamente ampliar e firmar o domínio 
estabelecido pelo colonialismo espanhol.

São Lourenço Mártir - A 
quinta da banda oriental
A. Brilhante Wolle (UFSM) e Pedro Marques dos Santos apre-
sentam a redução de São Lourenço Mártir, considerado a 
quinta redução estabelecida no atual território Brasileiro. 
Declarado patrimônio nacional em 1970 juntamente com 
os sítios de São João Batista e São Nicolau. Hoje integra o 
Parque Histórico Nacional das Missões administrado pelo 
Iphan.

Fonte: Jean Baptiste 
Danville.Le Paraguay ou 
PP. De la Compagnie de 
Jesus ont répandu leurs
Missions ,de 1733, In 
Lettres Edifiantes, et 
curieuses, écrites des 
missions etrangeres, par 
quelques missionaires de 
la Compagnie  de Jesus.
Tomo XXI. Paris. Chez 
Le Mercier.  1734. P.279. 
(disponível em http://
gallica.bnf.fr/ark:/12148/
btv1b84)
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Coleção: Reduções Missioneiras

Sistema de organiza-
ção urbana

As reduções desenvolviam-se 
em torno de uma grande praça cen-
tral, utilizada para comemorações, 
exercícios militares e cerimônias re-
ligiosas; localizadas geralmente no 
lado sul da praça, estavam a igreja, 
possuindo de um lado o Cemitério e o 
Cotiguaçu (local onde eram abrigados 
os desamparados e as viúvas sobre 
os cuidados da líder anciã indígena) 
e do outro, o Colégio dos Padres e as 
Oficinas, ambos edificados em torno 
de pátios centrais circundados por 
alpendres. Atrás destas instalações 
encontravam-se os pomares e hor-
tas, sob a denominação de Quinta. 
Nos demais lados da grande praça 
situavam-se as casas dos índios, com 
formato retangular e telhado prova-
velmente de quatro águas, protegidas 
por um grande alpendre e subdividi-
das em várias peças abrigando, cada 
uma, uma família. 

Decorridos dezessete anos, após 
a sua fundação, São Lourenço já con-
tava com uma população de 4.159 
habitantes em 1732 chegou a abrigar 
aproximadamente 6.513 almas mis-
sionárias atingindo seu momento de 
maior importância.

Como as demais reduções, possuía 
autossuficiência econômica e autono-
mia administrativa e mantinha um in-
tenso comércio com outras reduções 
e centros comerciais para aquisição 
de produtos que lhe faltassem ou não 
fossem possíveis de cultivar.

Os Padres Jesuítas
Padre Bernardo de La Veja, funda-

dor e primeiro Cura de São Lourenço, 
nasceu em 1639, formado em filoso-
fia e teologia, dominava corretamen-
te, a língua Guarany. Em 1690, estava 
em Santa Maria Maior, quando foi 
designado, pelo Superior das Missões 
para acompanhar os índios que, des-
ligando-se dessa Doutrina, atravessa-
vam o Rio Uruguai para fundar São 
Lourenço. Aí permaneceu até 1695, 
quando assumiu a responsabilidade 
de Superior das Doutrinas do Uru-
guai. Em 1699, foi removido para a 
Doutrina de São Carlos, onde foi Cura. 
Por motivo de doença, foi recolhido 
ao Colégio de Buenos Aires, onde fa-
leceu a 4 de abril de 1700.

O segundo Cura de São Lourenço 
foi o Padre Miguel Fernandez, nasci-
do em Assunção no Paraguai, em 1° 
de julho de 1659. Já em 12 de julho 
de 1677, ingressou na Companhia de 

Jesus, como noviço. Em 1684, forma-
do em filosofia e retórica, encontra-
va-se em Conceição, quando foi de-
signado para as Missões do Uruguai. 
Acompanhou a Colônia que partiu de 
Conceição, atravessou o rio Uruguai 
e fundou São Luiz Gonzaga em 1687, 
tendo permanecido como Cura des-
sa Doutrina pelo período de 8 anos, 
passando daí a Cura de São Lourenço, 
onde permaneceu até 1720, quando 
passou para Japejú, vítima de tísi-
ca pulmonar, aos 25 de outubro de 
1730, com 72 anos de idade, 53 de 
Companhia.

O terceiro Cura de São Lourenço 
foi o Padre Paulo Cano, nascido em 
Múrcia, aos 25 de novembro de 1649. 
Tendo ingressado na Companhia de 
Jesus em 1673, serviu nas missões 30 
anos. Em 1700, deixou a Doutrina de 
São Lourenço, transferido para Santa 
Maria. Substitui o Padre Paulo Cano, 
o Padre João Maria Pompeyo, forma-
do em teologia e filosofia, trabalhou 
4 anos no Colégio de Assunção. Em 
1715 era Vice-Superior das Doutrinas 
do Uruguai. Por ocasião da guerra de 
demarcação, estavam em São Louren-
ço os Padres: Francisco Xavier Limp, 
Jeronimo Zacarias, Thadeu Hennis e 
José Enger. Quando da expulsão dos 
jesuítas, estavam, os Padres João Ca-

A fundação de São Lourenço 
Mártir 
Inicialmente, o processo de instalação da redução seguiu o método aplicado às demais, com a 
escolha do sítio e delimitação das terras, construção de cabanas improvisadas e o preparo das 
primeiras roças; definição dos locais onde deveriam ser aos poucos construídas as dependên-
cias da igreja, cemitério, oficinas, cabildo, casa dos índios. Deveria ocorrer, também, a conver-
são de índios que eventualmente habitassem as proximidades da região em que os catequi-
zados e catequizadores se instalavam. Todas as reduções procuravam obedecer ao modelo de 
organização do Plano Geral das índias, estipulado pela Coroa Espanhola, configurado de um 
traçado rígido e um padrão de implantação tendo sempre como foco principal a Igreja, guarda-
das as particularidades de cada sítio as necessidades do novo povoado.

Mapa das reduções fundadas pelos Jesuítas - Figura extraída do atlas de Ernernesto e Ramon Gutierrez

etano Ibaugurem e André Bortele.
Ainda em 1690, logo após a sua fundação, 

sofreu o Povo de São Lourenço, um surto de 
varíola que dizimou muita gente.

Guerras e conflitos
 Em 1700, atendendo uma requisição 
do Governo de Buenos Aires, a quem era su-
bordinada a região missioneira, São Lourenço 
contribui com um contingente de mil índios 
guerreiros treinados e comandados pelo irmão 
Egídio Estais, que foi acampar em Domingos 
Soriano, com a missão de auxiliar na defesa de 
Buenos Aires, quando essa capital era ameaça-
da por uma esquadra dinamarquesa.
 Além desses acontecimentos de mil 
homens, participaram os índios de São Louren-
ço na defesa de Montevidéu, quando atacada 
pelos minuanos sublevados. Tomaram parte 
na Guerra dos Cumuneiros no território para-
guaio. Em 1734, São Lourenço foi chamado a 
contribuir com um apreciável número de ín-
dios combatentes, destinados a fazerem parte 
da organização de um exército de doze mil ho-
mens com a missão de pacificar o Paraguai.
 Em todas as oportunidades em que 
houve atritos entre portugueses e castelha-
nos, os índios missioneiros contribuíram com 
a maior soma de sacrifícios, sangues e vidas. 
Inclusive foram os índios dos Sete Povos os 
construtores das defesas de Buenos Aires e 
Montevidéu, em cuja missão estavam os de 
São Lourenço.

Explosão Demográfica
 Em 1732, houve uma grande expansão 
demográfica, atingindo São Lourenço uma po-
pulação de 6.513 almas. Em 1773, teve início o 
declínio populacional.
 A estrada que ligava São Miguel a São 
Lourenço atravessava o arroio Santa Bárbara, 
por um vau. À margem direita do arroio Santa 
Bárbara, próximo a antiga estrada, existiu uma 
Capela, onde estava a imagem de Santa Bár-
bara. As margens do arroio Santa Bárbara, 
uma pedreira com vestígios de ter sido ex-
plorada. Provavelmente, as pedras extraídas 
teriam sido aplicadas nas construções de São 
Lourenço, São Miguel e São João. 

Material remanescente das estruturas 
da Redução de São Lourenço Mártir

Foto: Marcos Demeneghi
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Guia histórico Por - José Roberto Oliveira

A importância das 
Missões para a 

Humanidade
A principal experiência espanhola em terri-
tório brasileiro é uma das mais emocionan-

tes histórias da humanidade ocorridas nas 
fronteiras do atual MERCOSUL. Área hoje 
formada pelas divisas do Brasil, Argenti-

na, Paraguai e Uruguai. Entre os anos 1609 
e 1768 Padres Jesuítas e índios Guaranis 

construíram um novo caminho para a hu-
manidade. 

Inicialmente os padres Jesuí-
tas fundaram sua ‘Província Mo-
delo’ com cerca de 30 Reduções 
nas Regiões do Tape (RS), Itatim 
(MS) e Guairá (PR), as quais foram 
atacadas pelos bandeirantes na 
tentativa de levar os índios como 
escravos, sendo que milhares de-
les acabaram nas lavouras de São 
Paulo.

IMPORTÂNCIA PARA O RIO 
GRANDE DO SUL

Foi entre no ano de 1634 que 
o gado foi introduzido do lado es-
querdo do rio Uruguai pelo fun-
dador da Redução de São Miguel 
Arcanjo, Padre Jesuíta Cristóvão 
de Mendoza, responsável pelo 
desenvolvimento das Missões e 
reflexo fundamental para o futuro 
Estado do Rio Grande do Sul com 
os períodos do Tropeirismo, Estân-
cias, Charqueadas e principalmen-

te o modo de ser do Povo Gaúcho, 
pois foi base da cultura pecuária e 
a genética animal que manteve-se 
hegemônica até o início dos anos 
1900.

Após vários ataques migraram 
para a região entre o Rio Uruguai 
e o Rio Paraná. Em 1639 o Padre 
Montoya foi a Madri, conseguindo 
a autorização para o uso de armas 
de fogo o que levou a única gran-
de vitória guarani frente às tropas 
paulistas na Batalha de M’bororé 
em 1641. Deste momento em 
diante, passou-se mais de 100 
anos de tranqüilidade, onde o pro-
jeto pôde crescer. Para onde hoje 
é o Rio Grande do Sul retornaram 
a partir de 1682.

“DE CADA UM, SEGUNDO 
SUAS CAPACIDADES, PARA 

CADA UM, SEGUNDO AS SUAS 
NECESSIDADES”

Os J esuítas introduziram um 
novo modelo de interação econô-
mica em que a riqueza fazia com 
que as ferramentas e os meios de 
produção, em vez de pertencerem 
a particulares, eram proprieda-
de coletiva; as classes e o Estado 
foram abolidos. Os trabalhadores 
da indústria e da agricultura for-
maram uma associação livre de 
trabalhadores que se administrou 
economicamente. A economia lo-
cal organizada, segundo um plano, 
baseou-se numa técnica aperfei-
çoada, tanto na indústria como na 
agricultura. Não houve oposição 
entre a cidade e o campo, entre a 
indústria e a agricultura. Os pro-
dutores foram repartidos segun-
do a regra “De cada um, segundo 
suas capacidades, para cada um, 
segundo as suas necessidades”. A 
ciência e as artes foram colocadas 
em condições suficientemente fa-

José Roberto Oliveira

voráveis para chegarem a seu ple-
no florescimento. A personalidade 
dos guaranis isenta de preocupa-
ções da existência cotidiana e da 
necessidade de comprazer aos po-
derosos deste mundo, acabaram 
realmente livres.

A Província Jesuítica do Para-
guai foi constituída pelos jesuítas a 
partir das utopias de Morus, Bacon 
e Campanella. O Padre Lugon, em 
seu livro, disse que foi a mais origi-
nal das sociedades realizadas. Paul 
Lafargue, em conjunto com Berns-
tein, Kautski, Plechanov explica 
que o projeto constituiu uma das 
experiências mais extraordinárias, 
que jamais tiveram outro lugar.  
Também Charlevoix e Muratori re-
conheceram-na como um modelo 
sem precedentes de sociedade 
cristã. A revista Lês Lettres Edifi-
cantes et Curieuses, dirigida pelos 
jesuítas, comparava os guaranis 

aos primeiros cristãos e descrevia 
suas comunidades como a realiza-
ção ideal do cristianismo. Voltaire 
afirmou que o projeto Jesuítico-
-Guarani foi um “triunfo da huma-
nidade”. Montesquieu chamou 
de “primeiro estado industrial da 
América”. O Abade Carbonel cha-
mou de “coletivismo espontâneo”. 
Pablo Hernandez na Organización 
Social de lãs Doctrinas Guaranies, 
escreve que o maravilhoso surge 
a cada passo. O filósofo Rayal es-
creveu: Aí se observavam as leis, 
reinava uma civilidade exata, os 
costumes eram puros, uma frater-
nidade feliz unia os corações, to-
das as artes de necessidade esta-
vam aperfeiçoadas. A abundância 
era ai universal. Teve a graça das 
crianças, uma pureza repleta de 
candura. O mundo novo que esta-
mos procurando realizar não pode 
menosprezar a lição fornecida. 

A VERDADEIRA HISTÓRIA DO 
COOPERATIVISMO COMEÇA 

NAS MISSÕES 
Lendo os escritos do presiden-

te da Organização das Cooperati-
vas do Estado do Rio Grande do 

Sul, Vergílio Périus, defende as 
ideias do estudioso Rafael Carbo-
nell de Masy, de que é chegada a 
hora de resgatar a verdade sobre 

a origem da primeira cooperativa, 
surgida em 1627, nas Reduções 

Jesuítico-Guarani. 
Dois padres cuidavam da vida re-

ligiosa e temporal de milhares de ín-
dios em cada redução. Naquela fase 
inicial, assim que uma tribo aceitava 

renunciar à vida nômade e se des-
cobria uma localização favorável, era 

preciso construir, semear, comprar 
gado. Os padres expunham-se pes-

soalmente, labutando duro. 

Remanescentes históricos encontrados no sítio de São Lourtenço Mártir  - São Luiz Gonzaga

Foto: Marcos Demeneghi
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REDUÇÕES NA  
ARGENTINA, PARAGUAI E BRASIL

Com o deslocamento das reduções e a conse-
quente exploração dos ervais, madeiras preciosas e 
estâncias, ocorreu o desenvolvimento. A localização 
final ficou estabelecida com oito reduções onde hoje 
está o Paraguai, 15 na Argentina, nas Províncias de 
Misiones e Corrientes e finalmente Sete do lado bra-
sileiro, no noroeste do Rio Grande do Sul, onde hoje 
chamamos de Região das Missões, o conjunto das 
estâncias e ervais tomavam todo o estado. Algumas 
reduções chegaram a mais de 7.000 índios, o número 
de habitantes nos 30 Povos chegou a quase 150.000.

Pelas eleições escolhiam seus alcaides, fiscais e 
outros ministros, e por este exercício adquiriram um 
sentimento de autonomia nacional e de responsabi-
lidade em face do bem comum. Elegiam-se também 
chefes de setores “escolhidos entre os mais fervoro-
sos cristãos”. O comércio exterior era também res-
ponsabilidade da confederação. As mais belas tradi-
ções de ajuda mútua e de amizade reinavam entre as 
diversas reduções e as diversas regiões. Os guaranis 
não eram desviados do mal pelo medo de punições, 
mas atraídos pelo bem em razão do ambiente social, 
pelo exemplo de todos e pela emulação. 

AGRICULTURA, INDÚSTRIA, 
ARTE E O ABANDONO DA VIDA NÔMADE

Quanto à agricultura os índios tiveram que aban-
donar a vida nômade para se fixarem às reduções, 
as condições do território eram de excelentes terras. 
O clima era saudável. Canais de irrigação levavam 
a água aos campos. Cada redução tinha no mínimo 
oito imensas hortas comunais, os pomares estavam 
povoados de frutas.  Foram concebidas e fabricadas 
as ferramentas necessárias. Muito rapidamente, as 
reduções constituíram o conjunto agrícola mais com-
pleto e melhor organizado da América.  Quanto à pe-
cuária só São Miguel abatia 40 rezes por dia para o 
consumo dos habitantes. Charlevoix assegura que o 
mérito do êxito alcançado cabia aos guaranis, como 
aos missionários da Companhia.

Quanto à introdução da indústria, foi muito mais 
difícil que a da agricultura. No princípio produziram 
vestuário, habitação, ferramentas agrícolas e trans-
portes, as forjas e fundições vieram depois e tiveram 
muito sucesso. Todas as profissões artesanais tinham 
sido introduzidas e prosperavam. Fabricavam reló-
gios, clarinetes, trompetes e tantos outros como nas 
melhores fábricas da Europa. A primeira oficina de 
impressão da Prata foi da República Guarani. Triun-
faram em todas as artes. Montesquieu diz que o Es-
tado Guarani foi o único estado industrial daquele 
período na América do Sul. Fundiram o ferro a partir 

das rochas encontradas na região e chegaram à side-
rurgia do aço.

Nas artes o Barroco fez-se pleno, mostravam-se 
sensíveis e acessíveis, possuíam naturalmente ou-
vido apurado e um singular gosto pela harmonia, 
aprenderam a tocar todo o tipo de instrumento, 
compunham músicas. O Padre Ripário diz que se não 
tivesse à vista os músicos acreditar-se-ia que as me-
lhores orquestras da Europa estavam de passagem 
pelas Índias. Quanto à pintura e escultura eram de 
excelente qualidade.

“TODO O SOLO PERTENCIA 
À COMUNIDADE E ERA INDIVISÍVEL”

O abastecimento, a armazenagem de produtos 
e sua distribuição eram assegurados pelos serviços 
comunais, sem qualquer intermediário comercial pri-
vado. A população obtinha os artigos sem dinheiro, 
nem qualquer espécie de moeda. Muratori afirmou 
que “Um dos mais sólidos fundamentos da paz e 
da união que reinam entre estes índios é a privação 
completa em que estão de espécies de ouro e prata, 
assim como em qualquer espécie de moeda”. A pro-
fissão de comerciante não existia.

O comércio externo era coordenado por um pa-
dre que estava em Buenos Aires, o transporte fazia-
-se principalmente por via fluvial em barcos à vela ou 
remo. Uma rede de estradas pavimentadas também 
fora criada. 

Os principais artigos exportados pelas reduções 
eram o mate, o fumo, o algodão, o açúcar, os teci-
dos de algodão, os bordados, as rendas, os objetos 
trabalhados em torno, mesas, armários, e baús de 
madeiras preciosas, esculturas, peles, curtumes e ar-
reios de couro, rosários e escapulários, mel, frutas de 
todas as espécies, cavalos, mulas, e carneiros, assim 
como e excedente de diversas indústrias, como a de 
instrumentos musicais. Todos eram vendidos à Euro-
pa, Corrientes, Santa Fé, Lima, Buenos Aires, entre 
outros. Importavam produtos manufaturados e me-
tais. Toda a produção era orientada para a satisfação 
das necessidades do todo.

Quanto à questão da propriedade o Padre Flo-
rentin de Bourges diz: “todo o solo pertencia à co-
munidade e era indivisível. Os bens são comuns, a 
ambição e a avareza são vícios desconhecidos, e não 
se registra entre eles litígios nem processos de divi-
são... Nada me pareceu mais belo do que a maneira 
como se provê à subsistência de todos os habitantes 
do povoado. Os que fazem a colheita são obrigados a 
transportar todo o cereal para os armazéns públicos, 
seguidamente funcionários fazem a distribuição pe-
los chefes de bairro, e estes pelas famílias, dando a 
cada uma, mais ou menos, segundo seja ela mais ou 
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menos numerosa”. 
Padre Cardiel registrou que os Guaranis não têm 

de seu, vacas, bois, cavalos, ovelhas ou mulas, e so-
mente as galinhas. Tudo era comum entre eles. O Pa-
dre Antonio Sepp, quando da demarcação dos lotes 
na transferência de parte do povo de São Miguel para 
a nova terra disse que não houve qualquer conflito, 
pois não havia demarcação de qualquer limite, toda-
via encontrando indiferença, visto a satisfação com o 
regime de comunidade integral.

Quanto ao trabalho, em regra os guaranis não 
trabalhavam mais do que 6 horas diárias. Habitual-
mente iniciavam suas tarefas às nove horas, depois 
da missa, e as concluíam durante à tarde. Thomas 
Morus reconheceu que quando toda a comunidade 
trabalha este tempo é suficiente para o desenvol-
vimento da mesma. A comunidade atuava também 
como elemento de alegria no trabalho. De manhã os 
grupos desfilavam nas ruas e dirigiam-se para o cam-
po ao som da flauta e do tambor, transportando com 
grande pompa a imagem de Santo Isidro, patrono 
dos agricultores. Pela tarde, no regresso, cantavam 
em coro suas canções de marcha.

Para a avaliação do trabalho, em geral, bastava 
acompanhar o ritmo médio. Aquele que não quer 
trabalhar não deve comer, aquele que não pode tra-
balhar deve comer. Os velhos, viúvas, órfãos, doentes 
eram mantidos a expensas da comunidade. Em uma 
carta dirigida ao governador de Buenos Aires, logo 
após a expulsão dos Padres, o Cabildo de São Luis diz: 
“Não somos escravos e queremos fazer ver que não 
gostamos do costume espanhol que quer “cada um 
por si”, em vez de se ajudarem mutuamente em seus 
trabalhos cotidianos”.

Adoravam o teatro e a dança, organizando gran-
des apresentações. O jogo de bola recebia todas as 
atenções, conforme o Padre Cardiel, os guaranis fo-
ram efetivamente os inventores do futebol, as bolas 
eram de borracha, feitas de resina de madeira. Joga-
vam com os pés e cabeça.

A educação recebia uma atenção muito especial, 
pois dependia a prosperidade da República. Todas 
as crianças eram obrigadas a ir à escola pelo menos 
até os 12 anos. A igualdade notava-se pelo vestuário. 
Homens e mulheres recebiam em princípio, um trajo 
por ano, as crianças dois. O tecido e o corte eram uni-
formes para todos. O mesmo princípio de igualdade 
fazia com que não houvesse pobres entres eles.

A fé cristã implantou-se a custa de suor e sangue 
dos missionários. O caráter fraternal das instituições 
guaranis e, na base, do seu regime de propriedade, 
explica principalmente o fervor religioso e cristão 
sem par que reinou durante mais de um século e 
meio. O homem não era forçado a ser egoísta. O seu 

interesse pessoal coincidia normalmente com o bem 
da comunidade.

PONTO DE ESPLENDOR 
E A GUERRA GUARANÍTICA

Em 1750 as Reduções Jesuítico-Guarani pareciam 
ter atingido o seu mais alto ponto de esplendor. A cé-
dula real de 1743 reconhecia seu lealismo e devoção 
à Coroa, porém em 13 de janeiro de 1750 ocorre o 
Tratado de Madri, que trocava os 7 Povos do lado es-
querdo do Rio Uruguai pela Colônia de Sacramento, 
portuguesa, levando à Guerra Guaranítica ocorrida 
entre os anos 1754 a 1756, onde no dia 7 de feve-
reiro ocorre a morte de Sepé Tiaraju, agora herói pá-
trio brasileiro, através de martírio, pois põe fogo em 
seu corpo e no dia 10 a Batalha de Caiboaté, onde 
ocorreu a quebra de palavra dos exércitos de Portu-
gal e Espanha, pois ocorreu o empenho de palavra 
de que a batalha ocorreria apenas 3 dias depois, mas 
os guaranis foram traídos, com isto ocorreu a mor-
te de 1500 dos principais caciques e líderes índios, 
rompendo a segurança das Reduções, resultando na 
tomada pelos exércitos de Portugal e Espanha.

Por fim em 1767, com execução em 1768, o rei da 
Espanha Carlos III, assinou os decretos de expulsão 
dos Jesuítas das terras da América e das Colônias es-
panholas e finalmente em 1773 ocorre à supressão 
da Companhia de Jesus. No Paraguai as tropas que 
substituíram os Jesuítas desonraram-se com atos de 
violências. O povo guarani, descendente daquele pe-
ríodo, continua vivo nas aldeias ou formando os po-
bres do Rio Grande do Sul e América latina.

PATRIMÔNIO CULTURAL 
DA HUMANIDADE

Hoje se pode ver o que restou deste grande 
projeto em uma visita ao Patrimônio Cultural da 
Humanidade de São Miguel das Missões, único 

com este título no Sul do Brasil, mas também em 
outros sete locais missioneiros na parte brasileira. 

Outros locais imperdíveis são o Caaró e As-
sunção do Ijuí, representativos da morte dos três 
Santos Mártires Missioneiros. Há um conjunto de 
cidades de formação europeia do início dos anos 
1900. Depois, passa-se ao lado argentino e para-

guaio, completando a visita turística aos 30 Povos, 
o Circuito Internacional das Missões Jesuítico-Gua-

rani, onde são sete patrimônios mundiais missio-
neiros reconhecidos pela UNESCO. 

Imperdível é andar pelo ‘Caminho das Missões’ 
em seus roteiros de 30 (BR, AR e PY), 14, 8 ou 3 

dias (BR), a pé ou bike.

Guia histórico Por - José Roberto Oliveira
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Povos missioneiros no Rio Grande do Sul
Os Povos Missioneiros vive-

ram duas fases distintas sepa-
radas por um período de apro-
ximadamente quarenta anos. 
A primeira fase compreende 
o período que o Padre Roque 
Gonzales recebe a autorização 
para cruzar para a banda orien-
tal do rio Uruguai em 1626 e 
termina após as inúmeras bata-
lhas com os Bandeirantes que 
culmina com a migração dos 
povos catequisados para a me-
sopotâmia formada pelos rios 
Paraná e Uruguai em 1641.  

A segunda fase, que seria o 
período do retorno dos Jesuítas 
e dos povos catequisados para 
a banda oriental do rio Uruguai 
em 1682 com a Fundação da 
Redução de São Borja que jun-
tamente com os demais seis 
povos fundados posteriormen-
te iriam compor a Província Je-
suítica do Paraguay totalizando 

30 povos. 
O primeiro ciclo foi compos-

to por iniciativas de formar re-
duções ao longo da bacia dos 
seguintes rios: Ibicuí, Jacuí e 
Ijuí. 

Já a segunda fase que inicia 
com a fundação da redução de 
São Borja continua com a re-
fundação de São Nicolau, São 
Luiz Gonzaga, São Miguel, São 
Lourenço, São João Batista e 
Santo Ângelo, formando o atu-
almente conhecido Sete Povos 
das Missões, que foram alvos 
do Tratado de Madri e gerou a 
famosa Guerra Guaranítica que 
culminou com a decadência 
daquela civilização próspera e 
organizada. 

Obviamente a estrutura das 
reduções que integravam a 
Província Jesuítica do Paraguai 
e que no total formavam 30 po-
vos.

A) BACIA DO RIO IJUÍ
- São Nicolau
- Assunção do Ijuí
- Candelária do Caaçapa-mini
- Caaró
- Apóstolos
- San Javier (depois mudou para 

outro lugar, na atual Argentina)

B) BACIA DO RIO IBICUÍ
- Candelária do Ibicuí (vida efêmera)
- São Tomé
- São José
- São Miguel 
- São Cosme e Damião

C) BACIA DO RIO JACUÍ
- Santa Ana
- Natividade
- São Cristovão
- Jesus Maria
- São Joaquim
- Santa Tereza
- Visitacion (vida efêmera)

As reduções criadas no 1º ciclo

Guia histórico

Mapa das Reduções do Primeiro Ciclo (localização aproximada) - Fonte: Padre Luiz Jaeger

1492
Descoberta da América por Colombo
Eleição do Papa Alexandre VI

1494
Tratado de Tordesilhas
Signatários: João II de Portugal e Fernando II de Aragão

1500 Descoberta do Brasil

1512 Descoberta do Rio da Prata

1534 Fundação da Congregação dos Jesuítas

1542 Publicação das Leis Novas (extinção das Encomiendas)

1545 Descoberta da prata em Potosi

1554 Fundação da Cidade de São Paulo

1565
Fundação da Cidade do Rio de Janeiro e expulsão dos 
franceses

1580
1640

União Ibérica

1580 Fundação de Buenos Aires (segunda)

1588 Ingleses vencem a Armada Espanhola

1608
Aprovado por Felipe III o plano de Hernando Arias de 
Saavedra para catequizar os índios

1609
Fundação da primeira Missão Jesuítica – São Ignacio 
Guazú (Missiones AR)

1610

Fundada a primeira redução na região na confluência 
dos rios Pirapó e Paranapanema, denominada como: 
“Nossa Senhora do Loreto” (Guairá) (no total foram 13 
Reduções até 1628)

1626

Autorização para Jesuítas cruzar margem esquerda do 
Rio Uruguai
Fundação de reduções na margem esquerda: São 
Nicolau e Candelária do Caaçapa-Mini

1627
Fundação  da redução de Assunção do Ijuí  e Candelá-
ria do Ibicui

1628

Os padres Roque Gonzáles e Afonso Rodriguez 
fundaram  Caaró, onde em 15 de novembro de 1628, 
quinze dias após a fundação desta nova redução foram 
martirizados.

1628/29 Bandeirantes em Guairá

1630   
1654

Invasão holandesa no Recife

1631 Migração do Guairá

1632
Fundação de Santo Inácio Mini  (após a migração de 
Guairá) e São Cosme e Damião (Paraguai)

1632
Introdução dos primeiros rebanhos de gado na região 
do atual Rio Grande do Sul pelo Padre Cristóvão Men-
doza Orellana

Dissertação de Odair Fantini

O contexto da criação e estabelecimento institucio-
nal da Ordem dos jesuítas no século anterior ao inicio da 
Provincia Jesuitica do Paraguai é o período marcado pelo 
Renascimento, pela Reforma Protestante e pela expansão 
territorial dos impérios ibéricos. Neste contexto, caberá à 
Igreja Católica dar início ao seu processo de reformulação, 
que levou à convocação do Concílio de Trento e à criação 
do Tribunal do Santo Ofício em Roma.

Seguindo esta tendência, na primeira metade do sécu-
lo XVI, a Companhia de Jesus se constituiu como Ordem 
religiosa, tendo sua atuação voltada para a restauração 
do prestígio da Igreja e para a recuperação de fiéis que 
haviam se desviado dos ensinamentos católicos ou da-
queles que não tinham encontrado a fé católica. Para isso, 
os membros desta Ordem eram capazes de atravessar 
oceanos, penetrar matas, defrontar-se com feras e povos, 
algumas vezes, hostis a sua presença.

Ao abandonar a estrutura monástica das outras ordens 
existentes, a Companhia de Jesus se caracterizaria como 
uma instituição militante, nascida no contexto da Con-
tra-Reforma, em resposta aos movimentos de Lutero e 
Calvino. Inversamente ao modelo dos monges medievais, 
isolados do mundo, os jesuítas se popunham a servir ao 
próximo saindo em missão. Esta característica é bastante 
influenciada pelo seu primeiro líder e fundador, Ignácio 
de Loyola. O desejo de uma vida ativa se manifestava nes-
te novo modelo de missionário, que retratava o próprio 
“homem renascentista”. Loyola, mesmo que na condição 
de um homem do século XVI, havia intuído a propagação 
global que a Ordem tomaria e ao fundá-la, diferentemen-
te das outras, deu a ela forma de uma ordem missionária. 
Para ele, cada um dos seus nove companheiros estava dis-
posto a ser enviado aos pontos mais perdidos e distan-
tes. O jesuíta, portanto, em essência, era um missionário 
e tinha como pressuposto o cumprimento da dimensão 
social do Cristianismo. Este novo paradigma de missão 
e, consequentemente, de missionário previa 
não só uma incorporação espiritual, mas também ter-
ritorial.

Inicialmente, Ignácio de Loyola e seus companheiros 
planejaram atuar apenas na Terra Santa, mas impossibi-
litados de realizarem este propósito devido à deflagração 
da guerra entre Veneza e os turcos, convoca todos os seus 
companheiros para examinarem juntos a situação. Porém 
decidem colocar-se à disposição do Papa. Assim, mostran-

Companhia de Jesus 
e as Missões
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1635
Parte de SP a grande bandeira de Luiz Dias Leme para 
atacar a província do Tape (atual RGS)

1636
Bandeira de Raposo Tavares contra reduções de Jesus 
Maria, São Cristobal, Santa Ana e outras

1637
Bandeirantes (Francisco Bueno) atingem o Tape (atual 
RS) e destrói São Joaquim e Santa Tereza

1639 Espanha autoriza o uso de armas para os índios

1640 Restaurado o reino de Portugal (fim da União Ibérica)

1641
Batalha de Mbororé (atual Porto Vera Cruz)
Migração das Reduções para a banda ocidental do Rio 
Uruguai (final do primeiro ciclo)

1680 Fundação da Colônia de Sacramento por Manuel Lobo

1682
Fundação de São Borja (primeiro dos 7 povos – início 
do segundo ciclo)

1687
Fundação de São Luiz Gonzaga, São Nicolau, São 
Miguel

1690 Fundação de São Lourenço

1697
Descoberta do ouro (Região de Taubaté) / (Início do 
ciclo do Ouro em Minas, Mato Grosso e Goiás)

1697 Fundação de São João Batista

1707 Fundação de Santo Ângelo

1709 Criação da Vacaria dos Pinhais

1711 Invasão francesa do Rio de Janeiro

1715 Tratado Utrecht

1717
Os portugueses fazem uma entrada na Vacaria dos 
Pinhais para arrecadar gado

1718
Visita do bispo de Buenos Aires, dom Fajardo, aos Sete 
Povos

1723 Fundação de Montevideo

1726
Cristóvão Pereira estabelece o caminho entre Laguna e 
Colônia do Sacramento

1737 Fundação do forte Jesus Maria José (Rio Grande)

1740
Imigração dos Açorianos para o sul do Brasil
Fundação de Santo Antonio da Patrulha

1742 Fundação do Porto dos Casais (Porto Alegre)

1750 Tratado de Madrid

1752 Fundação do forte Jesus, Maria, José do Rio Pardo

1754 
1756

Guerra Guaranítica

1755 Terremoto de Lisboa

1756
Morte de Sepé Tiarajú – 7 de fevereiro
Batalha do Caiboaté (10 de fevereiro)

do- se fiéis ao Papa e aos seus sucessores, aguardaram 
a possibilidade de peregrinar por onde fosse necessário. 
Em 1540, receberiam a permissão do papa Paulo III para 
institucionalizar a Companhia.

Por meio dos Exercícios Espirituais e de uma formação 
acadêmica exigente, seus membros eram preparados para 
a obediência absoluta, ao mesmo tempo em que eram ca-
pazes de tomar decisões e realizar missões sob condições 
as mais adversas. Em relação à formação do jesuíta, vale 
lembrar que desde a sua fundação, a Companhia sempre 
valorizou os aspectos relacionados às Letras, o que com-
preendia escrever e ler em vernáculo e latim, além de ter 
conhecimentos de outras línguas.

No Brasil, chegam já em 1549, mas, somente em 1566, 
recebem permissão para trabalhar nos territórios do 
Novo Mundo pertencentes à Coroa Espanhola. Desde a 
nomeação do padre Manuel da Nóbrega,  como primeiro 
Provincial do Brasil, Ignácio de Loyola tinha em mente a 
presença da Companhia de Jesus em outras regiões além 
do Brasil. Contudo, o envio de missionários não dependia 
unicamente das Ordens, pois segundo Barnadas (1997) “o 
envio de missionários à América era, em última análise, 
uma questão de política imperial”. Embora o Papa manti-
vesse autoridade sobre as regiões do Novo Mundo, o Con-
selho das Índias tinha poder de veto sobre as suas deci-
sões. Desse modo, os missionários “estavam duplamente 
submetidos, à Santa Sé e à Coroa espanhola”

Os primeiros jesuítas a se dirigirem à América espanho-
la chegaram à Califórnia, em 1566, mas esta experiência 
não perdurou e, em 1572, as dificuldades determinaram 
sua retirada deste local. Outros missionários, atendendo 
aos muitos pedidos do Vice-Rei D. Francisco de Toledo, fo-
ram enviados ao Peru, tendo chegado em 1568. Em 1587, 
se instalaram na região de Tucumán, a pedido do bispo lo-
cal. Apesar de os trabalhos missionários realizados pelos 
jesuítas preverem a atuação concomitante nas Províncias 
jesuíticas do Peru e do Brasil, não houve concordância por 
parte da Coroa Espanhola de que padres portugueses re-
alizassem trabalhos em território espanhol.

Foi somente após o descortinamento do horizonte ge-
ográfico e humano que a Igreja percebeu a dimensão da 
tarefa evangelizadora que o Novo Mundo exigia. Mesmo 
assim, “à Igreja na América fora confiada uma missão prá-
tica: apressar a submissão e a europeização dos índios e 
pregar a lealdade à Coroa de Castela”.

Quando, em 1602, o visitador padre Esteban Paez, 
constata que a região platina, em razão da vasta exten-
são e de sua pobreza, devia ser abandonada, os padres 
em missão no Paraguai e Tucuman recebem ordens para 

1759 Expulsão dos Jesuítas de Portugal

1761 Anulação do Tratado de Madrid

1762 Espanhóis tomam Colônia do Sacramento

1763
Ataque dos espanhóis à cidade do Rio Grande
Fundação de Gravataí (Nossa Senhora dos Anjos)
Transferência da capital de Salvador para o Rio de Janeiro

1767 Expulsão dos Jesuítas das colônias hispano-americanas

1772 Fundação de Porto Alegre

1773 Supressão da Companhia de Jesus

1775
Conquista da trincheira espanhola de São Martinho 
por Rafael Pinto Bandeira

1776 Vila de Rio Grande foi retomada pelos portugueses

1777
Tratado de Santo Ildefonso
Zeballos (Espanha) toma a ilha de Santa Catarina

1778 Realizado o Inventário dos bens dos povos missioneiros

1797 Fundação de Santa Maria – A comissão demarcadora 
monta acampamento da atual praça Saldanha Marinho

1801

Guerra das Laranjas
Tratado de Badajoz
Conquista das Missões pelos Portugueses (tropas 
irregulares, comandos locais, pois Portugal não sabia 
deste movimento)

1803 Início das Guerras Napoleônicas

1804 Combate do Jarau – último embate entre espanhóis e 
portugueses na América

1808 Corte Portuguesas foge para o Brasil / Dom João im-
pulsiona a ocupação dos sertões do Brasil

1809 Criação dos 4 primeiros municípios do RS

1811 Independência do Paraguai

1813 Independência da Argentina: Província Unidas do Rio 
da Prata

1815 Independência do Uruguai

1816 
1820

Invasão portuguesa da Colônia de Sacramento

1815
Batalha de Waterloo (derrota de Napoleão)  
Dom João eleva o Brasil á Reino Unido de Portugal e 
Algarves

1816 Andrés Artigas invade as Missões pelo passo do Itaqui

1821
Retorno da corte portuguesa à Portugal
Banda Oriental foi incorporada ao Reino Unido do 
Brasil com o nome de Província Cisplatina

1821 Fundação de Cruz Alta

1822 Independência do Brasil

1824 Início da colonização alemã no RS

1828 Tratado do Rio de Janeiro (Devolução da Cisplatina)

saírem da região, nela permanecendo apenas o padre 
Fields, em Assunção. Algum tempo depois, o Padre Ge-
ral Aquaviva, atendendo aos pedidos dos padres do Pa-
raguai, decide criar uma nova Província, que se chamaria 
“Paraquaria”, ou, posteriormente, Província Jesuítica do 
Paraguai, optando por não incorporar o território platino 
à Província do Brasil.

Para constituir a nova Província foi enviado o padre 
Diego de Torres. De Nova Granada, onde realizava seus 
trabalhos, se deslocará até Lima onde reunirá 13 sujei-
tos cedidos pelo Provincial do Peru, mas como três deles 
eram noviços, estes foram enviados a Santiago do Chile 
para lá terminarem seus estudos. Os outros foram envia-
dos em 27 de junho de 1607 para a região da futura Pro-
víncia Jesuítica do Paraguai.

No início, a Companhia concentrou seus esforços em 
Santiago, Córdoba e Assunção, onde já havia instalações 
remanescentes do trabalho realizado anteriormente. O 
Provincial, estrategicamente, estabeleceu uma residência 
em Buenos Aires, para manter contato mais direto com a 
Europa, e outra em Mendoza, para aproximar-se dos pa-
dres do Chile.

O trabalho dos jesuítas, de início, resumia-se a cate-
quizar e instruir espanhóis, índios e negros que viviam 
nestas cidades ou próximos delas. A primeira experiência 
jesuítica com reduções foi em 1568, na doutrina de Juli, 
que havia sido fundada por dominicanos, próximo ao lago 
Titicaca. Um ano após, assumem a redução de Huarochi-
ni, abandonada pelos agostinianos, localizada à oeste de 
Lima, e a redução de Santiago del Cercado, próxima da 
mesma cidade. Em geral, a experiência de Juli é conside-
rada o modelo que deveria ser seguido pelos jesuítas nas 
fundações de outros povoados, inclusive no Paraguai.

A ideia de agrupar as populações indígenas em pue-
blos surgiu como um projeto político de integração do ín-
dio ao sistema colonial. A redução era vista como um ex-
celente método missional, pois através dela era possível 
reduzir o conflito, tanto militar, como social que colocava 
em oposição índios e espanhóis. As ordens religiosas se-
rão responsáveis pela sua execução.

Considerando as primeiras décadas do trabalho mis-
sionário no Paraguai, a evangelização dos indígenas foi 
bastante limitada, tanto em extensão, quanto em pro-
fundidade. Isto se deveu, basicamente, à dispersão dos 
indígenas, à escassez de missionários, ao desconhecimen-
to inicial da língua nativa e à falta de um catecismo em 
guarani. Os jesuítas, entretanto, não foram os primeiros 
missionários a atuarem no Paraguai. Antes deles, ou-
tras ordens como as de São Francisco, de São Jerônimo 
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Cronologia da História das Missões 
Por - Álvaro Medeiros de Farias Theisen

e Nossa Senhora das Mercês atuaram na região. Coube 
aos franciscanos a implantação das primeiras reduções de 
indígenas no Paraguai. Os freis Luis de Bolaños e Alonso 
de Boaventura fundaram, a partir de 1580, uma rede de 
reduções que se estendia desde o rio Jejui até a então 
província do Guairá. Diferentemente das reduções jesuí-
ticas, as missões franciscanas se instalaram próximas às 
cidades espanholas e se ocuparam apenas em evangelizar 
os índios encomendados e aos vecinos, não opondo-se ao 
sistema encomendero.

Em 1600, as autoridades espanholas sediadas em As-
sunção determinaram que Ciudad Real – surgida em 1556 
– se tornasse a sede  da Província do Guairá. No intuito 
de “levantar los spiritus”, foram enviados de Assunção à 
Província Guairá, em 1588, os primeiros missionários je-
suítas, os padres Manuel Ortega e Tomás Fields, passando 
pelo povoado de Ciudad Real e Vila Rica do Espírito Santo, 
habitados por espanhóis. Dava-se início de um trabalho 
apostólico, com muitas interrupções, e lançavam-se as 
primeiras bases da evangelização, com os colonos espa-
nhóis e com os indígenas. Em 1607, Hernandarias orga-
nizou uma viagem as regiões de fronteira a fim de deter 
o avanço português, e em 1609 apresentou seu projeto 
para a colonização do Guairá. No mesmo ano, os padres 
jesuítas viriam a se instalar nesta localidade e na Vila Rica 
do Espírito Santo, inicialmente para atender aos próprios 
colonos, para, em seguida, realizar o trabalho de cateque-
se junto aos nativos do local. Já em 1639 o Pe. Montoya 
escrevia “Esforçaram-se os governadores no sentido de 
que os padres da Companhia domesticassem essa gente 
bárbara através do Evangelho” referindo-se a esta região.

As propostas apresentadas por Hernandarias, o en-
tão governador, e pelo bispo de Assunção, Reginaldo de 
Lizárraga, foram aceitas pelo provincial Diego de Torres, 
levando à abertura de três frentes de trabalho. Uma ao 
sudeste de Assunção, região do rio Paraná; outra ao noro-
este, região do Guairá; e mais uma ao oeste, próximo do 
rio Paraguai, na região onde habitavam os Guaicuru.

Os missionários observavam a orientação de atrair de 
forma amistosa tanto aos índios, quanto aos caciques, 
até então encomendados e sujeitos ao serviço pessoal. 
“Esta ação, até então inusitada por parte de sacerdotes 
espanhóis, atrairia e chamaria a atenção dos índios, que 
se sentiam protegidos sob a autoridade dos padres”. O 
pioneiros a missionar pela região seguiram pelo rio Pa-
raná até a confluência dos rios Paranapanema e Pirapó, 
fundando, primeiramente, a redução de Loreto – batiza-
da, originalmente, pelo padre Cataldino, de “Virgen de 
Loreto” – na qual construíram um templo provisório, e 
mais tarde, fundaram a de San Ignácio, a “un cuarto de 

1830 Recolonização das Missões pelos portugueses

1833 Emancipação de São Borja

1834 Emancipação de Cruz Alta

1835 Início da Revolução Farroupilha

1844 
1850

Reiniciada a imigração alemã no RS
1849 – Santa Cruz / 1857 – Cachoeira (Colônia 
Santo Ângelo) – 1858 -Nova Petrópolis 

1845 Fim da Revolução Farroupilha

1851 Tratado dos limites com o Uruguai

1860 
1889 Terceira fase da imigração alemã

1864 
1870 Guerra do Paraguai

1865 Invasão de São Borja pelos Paraguaios

1865
Tomada de Uruguaiana em 5 de agosto pelos 
Paraguaios e Rendição de Uruguaiana em 18 de 
setembro

1873 Emancipação de Santo Ângelo

1875 Início imigração italiana no RS

1885
Inauguração da estação ferroviária de Santa 
Maria

1888 Abolição da Escravatura

1890 
1914 Quarta fase da imigração alemã

1894 Inauguração estação ferroviária de Cruz Alta

1889 Proclamação da Republica

1890 Fundada a colônia de Ijuhy

1891 Fundação da Colônia Guarani

1893 Revolução Federalista

1900 Concluída a ferrovia Santa Maria – Cruz Alta

1902 Município de São Luiz Gonzaga

1918
Construção da primeira ponte sobre o rio Ijuí 
(atual Entre-Ijuís)

1921 Inaugurada estação ferroviária de Santo Ângelo

1923 Revolução dos Maragatos e Chimangos

1924 Coluna Prestes

1939 Início da Segunda Guerra Mundial

1945 Final da Segunda Guerra Mundial

1952 Inauguração da ponte de concreto no Rio Ijuí

legua de la  anterior”. Atestando o 
uso desta estratégia de atração dos 
indígenas, encontramos referências 
nos relatos dos missionários à troca 
de presentes, sendo que os objetos 
que mais agradavam os índios eram 
os instrumentos de ferro, assim como 
as contas de vidro, pentes e açúcar.

A Ordem, desde a entrada na re-
gião, parecia ter definido claramente 
quais seriam seus objetivos: os de 
conquistar o território e catequizar os 
índios, o que previa o conhecimento 
e o domínio das línguas indígenas. 
Porém, este não se constituiria no 
maior entrave ao trabalho jesuítico, 
mas o regime de encomiendas, que, 
além de desagregar o núcleo familiar, 
se caracterizava pelos maus tratos 
aplicados aos indígenas e pelos ele-
vados índices de mortalidade que o 
trabalho excessivo e os castigos pro-
vocavam. De início, os encomenderos 
se mostraram favoráveis à missão por 
redução, pois acreditavam que apazi-
guaria os índios para, posteriormen-
te, serem utilizados como mão de 
obra. No entanto, de acordo com a 
carta de Muzio Vitelleschi ao Provin-
cial Diego de Boroa, de 1637, a Com-
panhia se propunha a algo bastante 
distinto: “acerca de segundo punto 
de si hay obligación de defender los 
indios para que se pongan en cabeza 
del Rey, y no de los españoles o enco-
menderos.

De maneira geral, as questões do 
serviço pessoal e do tributo apare-
cem como problemas desde a cria-
ção da Província. No início, quando 
as atividades da Companhia se limi-
tavam a missões volantes e batis-
mos em massa, aparecia com menos 
força. Entretanto, no momento em 
que  os índios começam a ser reduzi-
dos em núcleos sedentários e enca-
minhados a uma forma mais estável 
de cristianização, esta questão apa-
rece com mais força. Todavia, graças 
à habilidade do Provincial Diego de 

Torres e à influência exercida pela 
Companhia junto ao rei, as missões 
se tornam dependentes diretamen-
te da Coroa, com a condição de efe-
tuarem o pagamento de tributos, 
após dez anos de sua implantação.

Solucionada, por ora, a questão 
da tributação surgem novos desa-
fios, “reconhecia-se a necessidade 
de um conhecimento prévio das 
condições geográficas locais, mas 
se deixava em aberto o regime de 
fundações de novos núcleos”. Por-
tanto, a estrutura urbana que se 
instalaria seria moldada de acordo 
com a experiência, com adaptações 
e incorporações, que acabariam por 
produzir um modelo espacial novo e 
único.

Este modelo espacial era novo 
não apenas para os jesuítas, mas 
também para os guaranis, que parti-
ciparão ativamente na implantação 
dos povoados. Vale ressaltar que 
cada uma das linhagens ou parciali-
dades (teýi) guaranis ocupavam uma 
casa comunal (teýi-óga), que abri-
gava dezenas de famílias. O grupo 
familiar guarani era composto por 
relações de parentesco que regiam 
as atividades do grupo e as relações 
de poder. Como podemos perceber, 
a sociedade indígena guarani se or-
ganizava de forma muito distinta da-
quele que caracterizava os pueblos 
de espanhóis e as reduções jesuíti-
cas. Para Melià (1993,) a forma de 
organização do espaço guarani refle-
tia a estrutura de sua própria cultu-
ra, portanto, “reduzir-se” era acei-
tar uma nova configuração social e 
“ciertamente la “reducción” como 
pueblo, y el espacio que ella produ-
cía, se diferenciaban profundamen-
te del tekoha guarani, el lugar donde 
hasta entonces se había realizado y 
producido la cultura guarani”.

Cabe lembrar que a ocupação dos 
territórios dos guaranis que com-
preendem a região da Província Je-
suítica do Paraguai pelos espanhóis 
remonta o século XVI, ainda sob as 
bases do Tratado de Tordesilhas fir-

mado entre Portugal e Espanha no 
século anterior. Quando, em 1516, 
Juan Díaz de Solís tocou pela primei-
ra vez as costas do Rio da Prata, ele 
inaugurou a conquista do território 
e das gentes desta região. Após vá-
rias tentativas infrutíferas, devido 
à resistência dos grupos indígenas 
locais, os espanhóis conseguem dar 
início a estabelecimentos urbanos. É 
somente nos seiscentos que a Coroa 
Espanhola consolidará a conquista 
da região andina, iniciando intensi-
vamente a exploração dos minérios 
e a lenta e gradual exploração da re-
gião que circundava a bacia do Rio 
da Prata.

1.1. A Província Jesuítica do Pa-
raguai na segunda metade do sécu-
lo XVII

A segunda metade do século XVII 
é um momento de estabilidade dos 
povoados jesuíticos, “ya que ahora 
disfruta la Província de más tranqui-
lidad, nos viene la gana de destinar a 
algunos misioneros a esta gente tan 
bárbara de la viña del señor”. 

Ainda sobre este período, Carbo-
nell de Masy (1992) nos diz que “las 
reducciones entran en una fase de 
desarrollo que explica el crecimiento 
demográfico desde 1647 con 28.714 
habitantes hasta 1700, con 86.173”.

Depois da expansão inicial em di-
reção ao Guairá, Tape e Itatim, a lo-
calização das reduções fica pratica-
mente circunscrita à mesopotâmia 
dos rios Paraná e Uruguai.

Em suma, a Companhia de Je-
sus, em meados do século XVII, já 
havia encontrado uma definição de 
sua prática missional – que com o 
tempo se aprimorou –; as ameaças 
bandeirantes haviam se reduzido; 
o conflito desgastante com o bispo, 
Cárdenas, exaustivamente citado 
nas cartas da década de 40, já havia 
sido resolvido; e, entre outros desa-
fios, a Ordem parecia ter acumulado 
experiência no enfrentamento da 
geografia da região na resistência de 
alguns grupos indígenas.
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O 
Mbyá e 
o Juruá
Por - Paulo José Bender Leal

“O Mbyá-guarany é tesouro cultural 
que habita as Missões há milhares de 
anos. Como eles não foram entendidos, 
ainda não foram descobertos. O pior é 
que provavelmente jamais sejam efeti-
vamente conhecidos, pois estão em um 
acelerado processo de aculturamento 
que os fará em breve, iguais a nós. E 
quando isso ocorrer, esse tesouro se 
perderá para sempre.”

Opinião  Os Guaranis conseguiram construir um siste-
ma cultural baseado em três questões centrais que 
coordenam o mundo em que eles vivem:

• O primeiro, e o mais importante, 
é que Deus está presente na nature-
za e em todos os serem vivos: Nada 
ocorre no mundo sem que Nhanderú 
queira. Portanto, o papel humano é o 
de desenvolver ao máximo a espiritu-
alidade para estar sempre em sinto-
nia com Deus;  

• O segundo, é do mais absoluto 
respeito ao outro. Se tudo ocorre no 
mundo por desígnio de Deus, de-
vemos respeitar isso no outro não 
interferindo no que alguém faz ou 
quer para si;

• O terceiro, é do afeto. Todo o es-
forço da comunidade Mbyá-guarany 
é sempre voltado para assegurar que 
as crianças da aldeia tenham o má-
ximo de afeto corporal, pois isso faz 
com que seja desenvolvido apenas o 
espírito* do bem.

  Há uma diferença abissal entre o Mbyá e 
nós. O mbyá-reko (jeito de ser) é um sistema cultural 
baseado nos sentidos. Enquanto que para nós, Juruá, 
a palavra faz o mundo, para eles tem uma função 
meramente instrumental. O que importa são os sen-
timentos e não os pensamentos. Tanto que para os 
antigos, Juruá é o que fala com o vento. 
 Levei anos até perceber que é uma referência 
aos nossos rituais: enquanto o Mbyá busca a comu-
nhão com Deus por meio do aprimoramento dos 
cinco sentidos (que são sete como já demonstrei em 
meu sistema heptanimal de inteligência), imaginamos 
fazer isso falando.

Guaranis da aldeia Guavirá Poty 
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Indígenas do Coral Mbyá-Guarani na Praça Pinheiro Machado em Santo Ângelo

Foto: Marcos Demeneghi
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O Tupambaé incluiu as terras 
que pertenciam à comunidade, 
muito mais extensas que as do 
Abambaé. Eram as sementeiras, 
dedicadas a preparação das se-
mentes para multiplicação e as la-
vouras, dedicadas às colheitas em 
grande escala, e as estancias, des-
tinadas à criação do gado. 

Também dentro do sistema 
de tupambaé estavam as pedrei-
ras, as olarias de telhas, tijolos e 
ladrilhos e a produção artesanal 
que foi desenvolvida nas oficinas 
das reduções. Os produtos e be-
nefícios do regime de tupambaé 
foram explorados de duas manei-
ras. Permitiram a manutenção dos 
padres e a cobertura das despe-
sas exigidas pelo serviço do culto, 
por exemplo, compre joias para os 
templos fora das missões, aquisi-
ção de vidros para as janelas das 
igrejas e algumas ferramentas es-
pecíficas para o trabalho. 

Em outro sentido, o Tupambaé 
adquiriu a categoria de sistema 
de solidariedade, quando os bens 
foram concebidos para satisfazer 
as necessidades da comunidade, 

especialmente quando falhava a 
produção do Abambaé em tem-
pos de fome e epidemias. 

Os bens tupambaé que não 
foram consumidos, aqueles que 
foram constituídos em excesso, 
eram armazenados em armazéns 
comunitários. Parte dos exceden-
tes era destinada pelas reduções 
ao comércio em cidades como 
Santa Fé, Buenos Aires, Assunção 
ou Corrientes. Este comércio com 
o exterior era inevitável, já que 
era necessário obter dinheiro para 
o pagamento do tributo anual ao 
Rei e poder adquirir os bens ne-
cessários que não eram produzi-
dos nas reduções. 

A outra parte da produção era 
destinada a cobrir as necessidades 
de consumo de setores não produ-
tivos da população, especialmente 
os idosos, viúvas, órfãos, pessoas 
com deficiência, ou seja a manu-
tenção do cotiguaçu.  

O tempo dedicado ao trabalho 
na Tupambaé era três dias por se-
mana, embora a prática dos tem-
pos de dedicação ao tupambaé e 
ao abambaé variou de acordo com 

as estações e o tipo de trabalho 
requerido. 

No momento da colheita, por 
exemplo, de algodão, tabaco ou 
erva mate, o tempo de trabalho 
no tupambaé aumentava necessa-
riamente. Todos eram obrigados a 
trabalhar em benefício da comuni-
dade na área de tupambaé. Todos 
eram agricultores e tinham que 
cultivar a terra, até mesmo os ca-
ciques, membros do cabildo e até 
aqueles que possuíam alguma ha-
bilidade especializada, como pe-
dreiros, escultores, carpinteiros, 
ourives, ferreiros, etc. O trabalho 
no tupambaé era a maneira mais 
eficiente de garantir a comida ne-
cessária para a população.

 
Trabalhar e produzir no abam-
baé

Os lotes agrícolas destinados ao 
abambaé eram geralmente locali-
zados nas vizinhanças da redução 
e eram distribuídas pelos caciques 
e delimitadas com precisão para 
evitar conflitos. Para determinar o 
tamanho do lote que correspondia 
a cada família era levado em conta 

O abambaé e o tupambaé, duas 
formas de trabalhar e produzir
• Abambaé e tupambaé: Palavras guaranis que definem dois sistemas de trabalho e propriedade 

de bens.  
• Abambaé: O que pertence ao homem, o que é exclusivo para ele; 
• Tupambaé: Aquilo que pertence a Deus.

Toda a organização da vida produtiva das re-
duções foi feita com base nestes dois concei-
tos. O Abambaé era um lote agrícola indivi-
dual, ou seja, a parcela de terreno que foi 
dado a cada família, que foi recebida a partir 
da respectiva chefia. Este terreno era tra-

balhado durante três dias por semana, e os 
frutos obtidos eram de propriedade exclusiva 
da família proprietária do lote. Ele poderia 
dispor do que foi produzido com total liber-
dade, dentro das limitações impostas pelo 
regime de redução. 

o número de famílias existentes e 
as características naturais do ter-
reno e a proximidade com fontes 
de agua. Depois de distribuído os 
lotes pelos caciques cada lote da 
família era delimitado com mon-
tes de pedras ou pequenos valas.

Os lotes de terra eram agrupa-
dos pelos caciques diferentes visto 
que os índios seguiam a liderança 
do mesmo.

Os lotes familiares, geralmente 
de forma retangular, localizavam-
-se tomando como eixo qualquer 
curso de água, ou eles foram distri-
buídos de forma circular em torno 
de uma lagoa. O trabalho agrícola 
nos lotes do abambaé significou 
uma adaptação dos indígenas a 
um regime estrito, onde os concei-
tos de produtividade, uso racional 
do tempo, sujeição a diretrizes e 
normas disciplinares foram com-
binados. A recompensa e a puni-
ção estavam constantemente pre-
sentes. O trabalho agrícola, como 
todos os outros que foram desen-
volvidos na redução, foi cuidado-
samente controlado por prefeitos 
(corregedor) que davam conta dos 
rendimentos do trabalho ao Padre 
(Cura da Redução) e ao respectivo 
cacique.  O trabalho nos lotes do 
abambaé começava muito cedo, 
depois de ouvir a missa. Todos os 
dias os chefes da família iam com a 
família para o terreno agrícola que 
lhes era atribuído. Lá eles estabe-
leceram um pequeno rancho, com 
paredes de tijolos e, eventualmen-
te, telhados de telhas, onde guar-
davam as ferramentas. No cami-
nho, tiraram uma junta de boi dos 
currais localizados nos arredores 
da cidade e iam fazer seu trabalho.  
O que produziu os lotes do abam-
baé? Todos os frutos essenciais 
para a alimentação diária do gru-

po familiar. Nas lavouras predomi-
naram milho, diversas variedades 
de feijão, diferentes espécies de 
abóbora, mandioca, cana-de-açú-
car, e outras especiarias. Todos os 
membros do grupo familiar tra-
balhavam no lote agrícola. Os ho-
mens e mulheres aravam a terra, 
plantavam, colhiam. As crianças 
cuidavam das plantações, matan-
do insetos nocivos e enxotando os 
bandos de pássaros que vinham 
devorar as sementes ou frutas.  
Normalmente, o desempenho do 
trabalho indígena e a produção 
dos lotes de abambaé eram muito 
baixos. Não cobria nem mesmo as 
necessidades mínimas de alimen-
tação do grupo familiar, tornando 
essencial o alívio da comunidade. 
Os lotes agrícolas do abambaé 
foram constituídos em uma esco-
la de agricultura. Eles tinham um 
sentido didático pedagógico para 
os indígenas. O regime de traba-
lho do abambaé foi um projeto de 
resultados a longo prazo

Trabalhar e produzir no tupam-
baé

O regime de trabalho no tu-
pambaé adquiriu outras caracte-
rísticas e conotações. Era o lote 
agrícola onde as pessoas trabalha-
vam e produziam para a comuni-
dade. Todos, de forma rotativa e 
obrigatória, tinham que fornecer 
seu serviço de trabalho para o be-
nefício da comunidade. Os lotes 
de terra pertencentes ao tupam-
baé superaram em centenas e mi-
lhares de hectares os pequenos 
lotes agrícolas do abambaé. Eles 
foram divididos em sementeiras e 
estancias, dependendo se foram 
usados para lavoura ou gado. En-
quanto os lotes do abambaé eram 
uma continuidade territorial da 

redução, ou seja muito próximos 
da redução, as áreas do tupambaé 
podiam ser localizados da mesma 
forma ou, o que era mais comum, 
a dezenas de quilômetros da cida-
de, este último especificamente 
no caso das estancias. Estas áre-
as produtivas foram devidamente 
delimitadas e demarcadas, com 
cada redução no arquivo de seu 
Capítulo tendo as escrituras e 
mapas das terras de sua jurisdi-
ção. Todas essas terras e os bens 
que eles continham pertenciam à 
comunidade do povo e ninguém, 
nem mesmo os Padres, poderia 
usá-los para benefício particular. 
Nas sementeiras (lavouras) havia 
produtos predominantemente ar-
mazenáveis, como milho e vários 
tipos de leguminosas, como ervi-
lha, feijão, grão de bico, lentilha e 
também trigo e árvores frutíferas. 
Mas havia outros produtos cultiva-
dos que eram específicos para os 
tupambaé, que além de satisfazer 
as demandas do consumo interno 
das reduções, eram orientados 
para o comércio exterior. Referi-
mo-nos à erva (desde os primeiros 
anos do século XVIII, uma vez que 
anteriormente era explorada em 
yerbales selvagens), tabaco, arroz 
(desde o final da primeira metade 
do século XVIII), o algodão. Nas es-
tâncias predominavam gado, cava-
los e ovelhas. O principal objetivo 
da pecuária extensiva era suprir 
os povos missioneiros com carne, 
um ingrediente essencial e cobiça-
do na dieta dos índios reduzidos. 
Simultaneamente, a produção 
pecuária foi orientada para o co-
mércio exterior. A saída do grupo 
de trabalhadores para as terras do 
Tupambaé foi um ato muito elabo-
rado. Os trabalhadores eram con-
vocados em frente ao templo, na 
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praça, onde eram instruídos pelo Pai sobre a tarefa 
que empreenderiam. Então, com suas ferramentas, 
cantando músicas felizes em guarani, acompanhadas 
pelos sons de tambores e flautas, saíam para o tra-
balho. O ar festivo continuava durante o dia de tra-
balho, já que música e canções eram constantes nos 
campos de trabalho. Funcionava com a convicção de 
que isso foi feito para Deus e para a comunidade.

Outras áreas de tupambaé
O alcance do tupambaé não se esgotou nas la-

vouras e nas estâncias. O tupambaé também incluiu 
outros setores produtivos, nos quais a especialização 
por ofícios era necessária. Pertencia à comunidade 
as pedreiras, fábricas de telhas, ladrilhos e tijolos 
com seus  fornos, teares de algodão, a produção de 
erva-mate e vários ofícios para oficinas de redução, 
tais como carpintaria, serralharia, ourivesaria, curtu-
me, padaria, e açougue. 

O treinamento em algumas das profissões não 
significava para o índio qualquer tipo de privilégio 
ou status social. Em sua condição de agricultor, e na 
obrigação que teve que coincidir no tempo indicado 
para emprestar seu trabalho nos campos ou ranchos, 

foi nivelada socialmente com todo o resto da cidade. 
Nem o trabalhador especializado em qualquer ofício 
recebia qualquer remuneração por seu trabalho. Ele 
trabalhava e produzia para sua comunidade e depois 
recebia comida, roupas e segurança social.

Em busca de autossuficiência
As Missões jesuíticas emergem como um siste-

ma fechado de organização. Eram povos indígenas, 
localizados em uma área política e legal bem defini-
da, em que o acesso dos brancos era proibido, salvo 
exceções autorizadas. Nem os Guarani poderiam sair 
e entrar livremente nessas missões. Essa situação re-
presentava concretamente a necessidade de alcan-
çar a autossuficiência econômica. 

O desafio era produzir tudo o que fosse necessá-
rio e o que não era possível produzi-lo adirir de fora, 
mas de tal maneira que a essência do sistema de re-
dução não fosse violada, consistindo em cristianizar 
os Guarani e preservá-lo do contato com o resto do 
mundo colonial, que foi considerado prejudicial à sua 
educação no Evangelho. 

Os fundamentos da autossuficiência estavam na 
prodigiosa geografia da região missionária e no atual 

sistema de solidariedade entre os Guarani. As aldeias 
se especializaram em determinados setores produti-
vos, de acordo com o ambiente ecológico que ocupa-
vam. Um sistema de divisão de trabalho e produção 
entre os povos foi posto em prática. 

As cidades que estavam localizadas em regiões de 
campos com abundantes pastagens ficaram especia-
lizadas em produção pecuária, tal é o caso de Santo 
Tomé, La Cruz, Yapeyú, São Miguel, San Borja, San 
Lorenzo, San Juan Bautista, Santo Ângelo, San Luis e 
San Nicolás. Estas aldeias asseguraram o fornecimen-
to de carne às reduções, além dos cavalos e ovelhas e 
o couro necessário para o artesanato. 

Outras cidades eram preponderantemente agrí-
colas. Sementeiras ganhou popularidade em cidades 
como Santa María de Fe, Santiago, San Cosme e Da-
mião, Trindade, Jesus, Santa Rosa, Itapúa, San Ignacio 
Guazú, San Ignacio Mini, Santa Ana, Candelaria. Ou-
tras cidades, como San Carlos, Apóstolos, San José, 
Santa María la Mayor e Concepción, localizadas em 
uma zona de transição entre o campo e a selva, eles 
foram capazes de desenvolver com sucesso suas se-
meaduras e ao mesmo tempo estabelecer fazendas 

muito boas no setor norte da bacia do rio Aguapey. 
Depois, havia as aldeias especializadas na produ-

ção de erva mate, como Nuestra Señora de Loreto, 
Corpus Christi e San Javier, proprietários de impor-
tantes árvores de erva naturais e implantadas. Essas 
produções não eram exclusivas de outras, se a au-
to-suficiência era um objetivo do conjunto de mis-
sões, também era o objetivo de cada cidade. Nesse 
sentido, todos estavam interessados em alcançar um 
desenvolvimento produtivo harmonioso e equilibra-
do, tanto quanto possível. De qualquer forma, a sa-
tisfação da demanda do consumidor foi assegurada 
pelo intenso intercâmbio gerado entre os povos. Se 
algum bem não fosse produzido e fosse necessário 
para a comunidade, ele seria adquirido diretamente 
pelos escritórios que o povo Guarani possuía em San-
ta Fé ou Buenos Aires. Além disso, houve produções 
muito particulares, típicas de alguns povos. A fundi-
ção de sinos e prataria em São João Batista, tecendo 
em Martires, obtendo ferro em San José, pinturas e 
imagens em Loreto,  e a imprensa em Santa María 
la Mayor e Loreto. A auto-suficiência econômica das 
missões jesuíticas Guarani era uma realidade.

Remanescentes do Sítio de São Loutenço Mártir - Foto : Marcos Demeneghi
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Quem 
foi São 

Lourenço

Conta-nos a história 
que São Lourenço como 
primeiro dos Diáconos 
tinha grande amizade 
com o Papa Sisto II, tan-
to assim que ao vê-lo 
indo para o martírio fa-
lou: “Ó pai, aonde vais 
sem o teu filho? Tu que 
jamais ofereceste o sa-
crifício sem a assistência 
do teu Diácono, vais ago-
ra sozinho para o martí-
rio?”. E o Papa respon-
deu: “Mais uns dias e te 
aguarda uma coroa mais 
bonita!”. São Lourenço 
era também responsável 
pela administração dos 
bens da Igreja que sus-
tentava muitos necessi-
tados.

Diante da persegui-

ção do Imperador Va-
leriano, o prefeito local 
exigiu de Lourenço os 
tesouros da Igreja, para 
isso o Santo Diácono pe-
diu um prazo, o qual foi 
o suficiente para reunir 
no átrio os órfãos, os ce-
gos, os coxos, as viúvas, 
os idosos… todos os que 
a Igreja socorria, e no 
fim do prazo – com bom 
humor – disse: “Eis aqui 
os nossos tesouros, que 
nunca diminuem, e po-
dem ser encontrados em 
toda parte”.

Sentindo-se iludido, o 
prefeito sujeitou o santo 
a diversos tormentos, 
até colocá-lo sobre um 
braseiro ardente; São 
Lourenço que sofreu o 

O nome da redução foi uma home-
nagem a Lourenço de Huesca ou 

São Lourenço (Huesca ou Valência, 
Hispânia, 225? – Roma, 10 de agos-
to de 258) foi um mártir católico. O 

cargo de diácono era de grande 
responsabilidade, pois consistia no 

cuidado dos bens da Igreja e a dis-
tribuição de esmolas aos pobres.

Nascimento: 31 de dezembro de 
225 d.C., Hispânia

Falecimento: 10 de agosto de 258 
d.C., San Lorenzo in Panisperna, 
Roma, Itália

Nome completo: Lawrence

Local de enterro: Basílica de São 
Lourenço Fora-dos-Muros, Roma, 
Itália

Morte: 10 de agosto de 258 (33 
anos) em Roma

Pais: Orence, Patience

Quem foi São Lourenço
martírio em 258, não pa-
rava de interceder por to-
dos, e mesmo assim en-
controu no Espírito Santo 
força para dizer no auge 
do sofrimento na grelha: 
“Vira-me que já estou 
bem assado deste lado”.

A Roma cristã vene-
ra o santo espanhol com 
a mesma veneração e 
respeito com que honra 
seus primeiros Apósto-
los. Depois de São Pedro 
e São Paulo, a festa de 
São Lourenço foi a maior 
da antiga liturgia roma-
na. O que foi Santo Este-
vão em Jerusalém, isso 
mesmo o foi São Louren-
ço em Roma.

São Lourenço, o santo 
espanhol, também co-
nhecido como Lourenço 
de Huesta ou Valência. 
Nasceu em 225 e mor-
reu martirizado em 258, 
no dia 10 de agosto, em 
Roma. Está entre os diá-
conos do início da Igreja 
de Roma. Eles eram con-
siderados os guardiões 
dos bens da Igreja e dis-
pensadores de ajuda aos 
pobres. O nome Lourenço 
é o mesmo que Lauream-
tenens, que significa Co-
roa feita de Louro, como 
os vencedores recebiam 
após suas vitórias. Lou-
renço obteve a vitória em 
sua paixão. São Louren-
ço foi ajudante do Papa 
Sisto II e responsável por 
um centro dedicado aos 
pobres.

DIÁCONO 
SÃO LOURENÇO

No livro dos Atos dos 
Apóstolos, no capítulo 
6, vemos a preocupação 
dos mesmos quanto ao 
crescimento do número 
dos discípulos. Eles con-
vocaram uma reunião e 
expuseram suas angús-
tias, dizendo: Não é ra-
zoável que abandonemos 
a palavra de Deus para 
administrar (Servir as 
mesas), pois muitos dos 
discípulos gregos queixa-
vam-se que suas viúvas 
estavam sendo esqueci-
das e negligenciadas pe-
los hebreus.

Foram escolhidos en-
tre os irmãos, homens de 
boa reputação, cheios do 
Espírito Santo e de sabe-
doria, para administrar o 
cuidado com os pobres, 
órfãos e viúvas, ou seja, 
o tesouro precioso do 
Senhor. Estes homens 
foram chamados de Diá-
conos. São Lourenço era 
um deles.

MARTÍRIO: 
TESTEMUNHO DE FÉ
Em 257, os cristãos co-

meçaram a ser persegui-
dos e mortos por ordem 
do imperador Valeriano 
I. Em 258, o Papa Sisto II 
foi decapitado. Conta a 
história que, ao caminhar 
para o lugar da execução, 
São Lourenço caminha-
va junto ao papa e dizia: 
Aonde vai sem seu diá-
cono, meu pai? Jamais 
oferecestes o sacrifício 
da missa, sem que eu vos 
acolitasse (ajudasse)! O 
papa, comovido com es-
sas palavras de dedica-

ção filial, respondeu: Não 
estou te abandonando, 
meu filho! Deus reser-
vou-te provação maior 
e vitória mais brilhante, 
pois és jovem e forte. Ve-
lhice e fraqueza faz com 
que tenham pena de 
mim. Em três dias você 
me seguirá.

Depois da morte do 
Papa, o imperador exigiu 
que a Igreja lhe entregas-
se todos os seus bens, 
dentro de 3 dias. Venci-
do o prazo, São Louren-
ço apresentou os pobres 
que eram acudidos pela 
Igreja e disse ao impera-
dor: Estes são os bens da 
Igreja. Valeriano, então, 
com muita raiva, orde-
nou que Lourenço fosse 
queimado vivo. O santo 
manteve a alegria no mo-
mento da execução, mos-
trando sua profunda fé 
na vida eterna, no encon-
tro com Jesus Cristo. Por 
isso, no momento mais 
angustiante de sua vida 
– aos olhos do mundo – 
Lourenço, feliz, dizia aos 
soldados: agora podem 
me virar, este lado já está 
assado. Uma multidão 
acompanhava o martírio 
de São Lourenço. E, no 
meio do povo, grande foi 
o número dos que se con-
verteram a jesus cristo ao 
verem o testemunho do 
jovem São Lourenço.

São Prudentius, con-
temporâneo de Louren-
ço, confirmou este fato 
quando escreveu que o 
exemplo de São Louren-
ço levou vários roma-
nos à conversão. Ele foi 

sepultado no cemitério 
de Siriaca, em Agro Ve-
rão, na Via Tiburtina, em 
Roma, onde mais tarde 
foi erigida uma basílica 
em sua honra. A basílica, 
por graça de Deus, que 
honra seus santos, foi 
construída por um ou-
tro imperador romano: 
Constantino.

DEVOÇÃO 
A SÃO LOURENÇO

Por causa de seu 
martírio e maravilhoso 
testemunho de fé, São 
Lourenço é mencionado 
na Oração Eucarística nú-
mero um e na ladainha 
de todos os santos. São 
Lourenço é o padroeiro 
da cidade de Huesca, na 
Espanha. Ele é também o 
padroeiro dos diáconos.

REPRESENTAÇÃO 
DE SÃO LOURENÇO
Na arte litúrgica da 

Igreja São Lourenço 
é representado como 
um diácono em uma 
grelha, com a Bíblia na 
mão. Sua paixão foi es-
crita um século após 
sua morte, mas desde o 
início a história de seu 
testemunho foi sendo 
passada oralmente nas 
igrejas e nas famílias 
cristãs. A igreja que o 
imperador Constanti-
no construiu em sua 
homenagem, fica onde 
está hoje a igreja de São 
Lourenço Extramuros. É 
a quinta Basílica Patriar-
cal romana. A festa de 
São Lourenço é celebra-
da em 10 de agosto.
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Características do 
sítio arqueológico 
de São Lourenço
 A redução de São Lourenço segue o padrão or-
ganizacional das reduções missioneiras. No que se refere 
às suas instalações, guardadas algumas particularidades  
que a diferencia dos demais. Possui a igreja, cemitério, 
colégio dos padres e oficinas situados em cota mais ele-
vada que a praça principal, a qual, se liga por uma es-
cadaria, evidenciada na frente da Igreja.  A existência 
de uma torre ainda não é confirmada e supõe-se a loca-
lização do Batistério do lado correspondente ao Colégio 
dos Padres. 
 Aos fundos da Igreja, embaixo das salas que pro-
vavelmente compõe a sacristia, percebe-se a existência 
de uma arcada que sustentava a estrutura dessas pa-
redes. O que abre margem a suposições, entre elas, da 
existência de depósitos ou mesmo criptas subterrâneas. 
Seguindo mais adiante, na área correspondente a Quin-
ta, observa-se estruturas com características semelhantes 
a latrinas, compartimentadas e comum um suposto esque-
ma de canalização e escoamento de águas.

 Os principais materiais empregados na cons-
trução da redução foram a pedra de itacuru, ou pedra-
-cupim, nas paredes e contra pisos, pedras de arenito 
foram utilizadas como pisos, pilares e molduras de 
aberturas e ornamentações, além de pequenos calços 
para assentamentos dos blocos de pedras; estruturas 
de madeira para os telhados e pilares dispostos em di-
versos nichos externos às paredes do Templo; telhas, 
pisos e tijolos de barro cozido, este último devido a 
evidencias feitas durante os trabalhos arqueológicos, 
supõe-se ainda, a utilização de tijolo de adobe.
 As paredes da igreja, assim como as demais 
que deveriam possuir reboco, são compostas de cama-
das duplas e triplas de pedras itacuru, assentadas com 
argamassa de barro e, em alguns locais, com grande 
quantidade de calços de arenito. Nas demais insta-
lações as paredes são duplas, compostas de pedras 
itacuru com suas faces internas em forma de “cunha”, 
aspecto importante quanto à técnica construtiva em-
pregada proporcionando maior amarração entre blo-
cos externos e internos. Este aspecto também diferen-
cia São Lourenço dos demais vestígios remanescentes 
nas outras reduções situadas em território brasileiro.

Aspectos construtivos

Pedra itacuru ou 
cupim – usado 
em parede, 
muros, alicerces 
e contrapiso

Arenito ou Pe-
dra Grês – usa-
do em detalhes 

ou obras de 
artes

Foto: Marcos Demeneghi

Arenito ou pedra grês presente do sítio

Foto: Marcos Demeneghi

Pedra itacurú também chamada de pedra-cupim
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O visitante é recepcionado na guarita de entrada, local onde é possível visitar um pequeno 
museu e obter informações históricas e culturais organizadas pelo Iphan - Instituto do Pa-
trimônio Histórico e Artístico Nacional. Os banners também mostram aspectos estruturais 
das edificações e suas características.

Guarita de recepção Sala de exposição

O Iphan - Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é uma autarquia vinculada ao Minis-
tério do Turismo, além de realizar o trabalho de conservação nos sítios históricos e arqueológicos, 
também disponibiliza dados de pesquisas realizadas, tanto históricas, quanto arqueológicas. Banners 
informativos também estão a disposição dos visitantes dispostos a conhecer parte da história destes 
povoados missioneiros formados pelos jesuítas e índios Guarani entre os séculos XVII e XVIII. 

Exposição de paineis explicativos ajudam compreender a história do lugar

Guia de visitação : Guarita

Vista aérea da guarita de entrada do sítio de São Lourenço Mártir

Foto - Jonas Demeneghi

Vista aérea da Igreja, parte da praça central, casa dos padres/colégio

Foto - Jonas Demeneghi

Foto - Marcos Demeneghi
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Guia de visitação - Visão geral

Plano de orientação para identificar o posicionamento dos remanescentes

Fachada típica de uma igreja 
missioneira. O desenho permi-
te inferir como era o templo no 
apogeu da redução. Hoje o vi-
sitante encontra apenas ruínas 
desta edificação. O desenho 
em destaque é uma obra de 
Lucas Mayerhof tendo como 
base a suposição da igreja de 
São Miguel

Reconstituição com base 
na igreja de São Miguel

Guia de visitação - Visão geral

01 Cemitério
02 Igreja
03 Sacristias
04 Casa dos Padres e salas de aula (colégio)
05 Pátio do colégio (ou claustro)
06 Complexo hídrico-sanitário (latrinas)
07 Cozinha (com adega subterrânea)
08 Sala das oficinas
09 Pátio das oficinas
10 Átrio e escadaria da igreja
11 Praça central
12 Quinta dos padres (ou horta)
13 Batistério (base da torre da igreja)
14 Entrada da Cripta subterrânea da Igreja (hipótese)
15 Escadaria para horta

16 Conjunto de pedaços das cerâmicas (telhas) encontradas na Redução 
durante os trabalhos arqueológicos pelas equipes do Iphan

17 Localização do Cotiguaçu (não possui nenhuma estrutura visível)

Guia de orientação na planta

01

16

17

02

03 04

05

06

07

08

09

10 11
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13

14

15

Plano de orientação para identificar o posicionamento dos remanescentes
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Guia de visitação - Visão geral

Local onde ficaria o Cotiguaçu, no en-
tanto, ainda não foi realizado nenhum 
trabalho arqueológico no local.

Possível localização

O cotiguaçu era um espaço que servia 
de abrigo para as viúvas, órfãos, de-
samparados e também como hospital 
como indica a figura abaixo deveria es-
tar localizado ao lado do cemitério, mas 
não há nenhuma pesquisa arqueológica 
realizada neste local o que impossibilita 
a visualização das possíveis estruturas 
existentes.

Cotiguaçu

O modelo retratado por Juan Colomba-
to é semelhante ao que se encontra em 
São Lourenço, exceto pela disposição do 
cemitério e pátio do colégio que estão 
invertidos. 

Representação de uma típica redução

Guia de visitação - Visão geral

Reconstituições feitas por  Sérgio Batsow, Leoni Matis e Juan Colombato

Mapa do Cabrer (integrante da Tropa de Ocupação Ibérica). Nesta plan-
ta é possível observar os rascunhos que identificam as dimensões em me-

tros de cada uma das estruturas descritas na ilustração.

Painel em azulejo de Leoni Matis com a 
representação de uma Redução (Esta-
ção de metrô em Buenos Aires)
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Guia de visitação - Visão geral Guia de visitação - Visão geral

O Cabildo se localizava junto ás arvores 
(logo a esquerda para quem sai do Mu-
seu) e não há muitas estruturas visíveis. 
O Cabildo era o local onde funcionava a 
administração da Redução comandada 
pelos caciques e era comandada por 
um corregedor (líder dos caciques, que 
era eleito anualmente).

Cabildo 

No Museu (sala de exposição) há um 
painel que ilustra através de uma foto 
aérea como era a estrutura urbana da 
Redução que permitirá visualizar me-
lhor como era todo o complexo. A foto 
com as estruturas projetadas sobre o 
terreno atual permite entender melhor 
qual era a abrangência da área ocupada 
pelos missioneiros.

Estrutura urbana da redução

Na saída do museu (sala de exposição), 
observar a localização das casas dos ín-
dios junto a Praça Central que ainda não 
foram escavadas, mas através das eleva-
ções no terreno e alguns resquícios de 
pedras é possível visualizar o que está 
aparente destas estruturas. Como se 
pode observar na figura acima as casas 
dos índios ocupavam todo o contorno 
da praça exceto a face onde está a igreja.

localização das casas dos índios

Praça da redução - Vista a partir do colégio/casa dos padres. A árvore maior indica a localização 
do Cabildo - As dimensões da praça são de 132 metros de lado na forma de um quadrado

A fotografia mostra o desnível no terre-
no onde há os alicerces e as estruturas 
remanescentes das casas dos índios em 
torno da praça da Redução

Casas dos índios 

Remanescentes do Cabildo
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Guia de visitação ao Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir

No local, é possível reconhecer remanescentes da igreja, da adega, da escola e também são criadas as ovelhas da raça crioula Lanada, raça introduzida pelos jesuítas nas Missões e no RS

Fachada da igreja que indica o local da escadaria e do átrio Remanescentes construtivos da fachada da igreja

Vista da fachada da igreja Vista da parede lateral e depósito de materiais em ruinas Fundos da igreja com acesso as latrinas

Guia de visitação ao Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir

Parede lateral da igreja

Vista aérea do interior da Igreja
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Fundos da igrejaFundos da igrejaFundos da igrejaFundos da igreja

Detalhes da escadaria que leva até a igreja

Guia de visitação ao Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir

Frontispício visto do lado de fora
Parede lateral da igreja 

divisa com o pátio do colégioEstrutura do frontispício da igreja visto pelo lado de dentro

Detalhe da estrutura de uma porta e 
o orifício de encaixe da abertura

Interior da sacristia Ângulo visto de fora de uma das paredes da igreja

Detalhes da escadaria que leva até a igreja

Frontispício visto do lado de fora
Parede lateral da igreja 

divisa com o pátio do colégioEstrutura do frontispício da igreja visto pelo lado de dentro

Detalhe da estrutura de uma porta e 
o orifício de encaixe da abertura

Interior da sacristia Ângulo visto de fora de uma das paredes da igreja

Detalhes da escadaria que leva até a igreja

Frontispício visto do lado de fora
Parede lateral da igreja 

divisa com o pátio do colégioEstrutura do frontispício da igreja visto pelo lado de dentro

Detalhe da estrutura de uma porta e 
o orifício de encaixe da abertura

Interior da sacristia Ângulo visto de fora de uma das paredes da igreja

Detalhes da escadaria que leva até a igreja

Frontispício visto do lado de fora
Parede lateral da igreja 

divisa com o pátio do colégioEstrutura do frontispício da igreja visto pelo lado de dentro

Detalhe da estrutura de uma porta e 
o orifício de encaixe da abertura

Fundo da igreja – conexão com a estrutura das latrinas Ângulo visto de fora de uma das paredes da igreja

Interior da Sacristia

Guia de visitação ao Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir

Porta lateral de saída para o cemitério com 
estrutura do marco em arenito

Fundos da igreja próximo à casa dos 
padres estrutura de apoio para evitar 

o avanço do desmoronamento Entrada para as sacristias

Parede lateral que sustentaria o altar e o retábulo da igreja
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Arte entalhada 
na Redução de 

São Lourenço

No detalhe da peça é 
possível observar o sím-
bolo Mariano. As Congre-
gações Marianas tiveram 
início em 1563, quando 
o jesuíta Pe. Jean Leunis 
começou, entre os alu-
nos do Colégio Romano, 
em Roma, um sodalício 
(grupo) cujos membros 
se distinguiam por uma 
vida cristã e mariana fer-
vorosa e pela prática de 
diversas formas de apos-
tolado.

Enquanto as Congre-
gações Marianas se espa-
lhavam rapidamente pelo 
mundo, sobretudo nos 
Colégios da Companhia 
de Jesus, a Congregação 
Mariana do Colégio Ro-
mano foi erigida canoni-
camente, em 1584, pela 
Bula “Omnipotentis Dei” 
do Papa Gregório XIII, 

com o título de “Prima 
Primaria” (a primeira). A 
ela passaram a ser agre-
gadas até 1967, as diver-
sas Congregações de to-
das as partes do mundo, 
as quais podiam partici-
par dos mesmos bene-
fícios espirituais que lhe 
haviam sido concedidos 
pela Sé Apostólica.

Em 1748, com a Bula 
Áurea “Gloriosae Domi-
nae”, o Papa Bento XIV 
enriqueceu as Congrega-
ções Marianas com es-
peciais privilégios. Mes-
mo após a supressão da 
Companhia de Jesus em 
quase todo o mundo, as 
Congregações Marianas 
continuaram a existir, 
confirmadas em 1773 
pelo Breve “Commenda-
tissimum” do Papa Cle-
mente XIV.

Os missioneiros foram iniciados na 
arte da escultura, os remanescen-

tes do lavatório desenhado por 
Alfred Demersay em 1845, quan-

do visitou à região é um exemplo 
desse trabalho. A peça encontra-

-se no museu de São Miguel das 
Missões, no entanto, a peça per-

tencia a sacristia da igreja de São 
Lourenço.

Símbolo Mariano entalhado em pedra usada na confecção de um lavatório

Guia de visitação ao Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir

Símbologias Jesuíticas entalhadas em peças da redução

Vista frontal do lavatório pertencente a redução de São Lourenço Mártir e exposto no Museu das Missões em São Miguel das Missões

Vista lateral do lavatório Desenho de Alfred Demersay (1845)Bordado do símbolo Mariano
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As instalações 
e suas funções

As edificações em volta da igreja possuíam al-
pendres (uma espécie de marquise/varanda). Deste 
modo, a  população  se deslocava no interior da redu-
ção abrigada do sol e da chuva. Estes alpendres eram 
calçados com pedras ou ladrilhos de cerâmica. 

O painel em cerâmica feito pela artista Leoni Ma-
tias ilustra como era a vida na Redução, um exemplo 
de como poderia ser o cotidiano do povo daquela 
época.

Estíma-se também, que a Corte Espanhola per-
mitiu o uso de armas de fogo pelos habitantes mis-
sioneiros; o que, segundo o padre Arnaldo Bruxels 
(1984), não era permitido até 1640, mas fez-se ne-
cessário para o cumprimento de uma das principais 
funções das Missões Jesuíticas: a defesa do território 
correspondente à Coroa Espanhola. 

O autor ainda comenta que até esta data, “[…] a 
proximidade entre os povos era imprescindível para a 
segurança comum” (BRUXELS, 1984, p. 23, tradução 
nossa25), o que pode ser constatado inclusive duran-
te as fugas, quando habitantes de Reduções atacadas 
pupuderam abrigar-se em outras mais distantes. 

Desenho da artista Leoni Mathis feito em azulejo - Bueno Aires

Local onde seria a armeria

Junto a igreja da atual Vila de São Lourenço, que 
está localizada a uma distância de aproximada-
mente 1000 metros do sítio podem ser vistos os pila-
res de pedra entalhada usados na sustentação dos 
alpendres. Estíma-se que faziam parte da estrutura 
existente entre a igreja da redução e o cemitério, 
mas  poderiam ter pertencido ao alpendre da casa 
dos padres, ambas as versões são hipóteses. 

Os pilares de 
pedra e o sino

Alguns destes pilares que foram transferidos 
para o pátio da atual igreja da localidade. 

Onde também é possível encontrar um dos 
sinos da Redução

São Lourenço das Missões
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O que se sabe é que as casas dos índios formavam blocos 
únicos subdivididos internamente e protegidos da chuva por 
alpendres. Em cada subdivisão vivia um única família e neste 
ambiente cozinhavam com fogo de chão e dormiam em redes. 
Estima-se que, em cada um destes módulos, poderiam convi-
ver de 10 a 12 famílias, ou 40 a 48 pessoas. 

O Jesuítas realizavam censos populacionais e registravam 
em documentos históricos.  Os registros do contingente de 
pessoas que viviam na redução de São Lourenço ficava em 
torno de 3000 a 4000 mil pessoas. Assim sendo,  a redução 
deveria conter, não menos, que 80 módulos no núcleo urbano 
da Redução. 

Obviamente haviam muitos guaranis que viviam nas estan-
cias, postos de guarda e capelas, mas isso não reduziriam em 
muito a quantidade necessária de casas de índios para abrigar 
toda a população de guaranis reduzida (abrigada na Redução).

A Casa dos 
índios
Há poucas estruturas visíveis das 
casas dos índios, sendo que a 
grande maioria ainda está enter-
rada junto á praça, como se pode 
observar nas elevações alinhadas. 

O complexo das ruínas de San Ignacio Miní, Património Mundial da UNESCO desde 1984, mostra como eram estas edificações

Segundo a planta de Cabrer a Quinta possui 125 me-
tros de profundidade por 226 metros de comprimento 
compreendendo toda a extensão desde os fundos do ce-
mitério até o final do complexo das oficinas. O ambiente 
da quinta ficava em nível abaixo do nível da igreja, casa 
dos padres e oficina e para dar acesso havia uma longa es-
cadaria de pedra que unia todo avarandado calçado que 
existia entre as construções e a quinta.

Por semelhança com outras reduções é provável que exis-
ta um tanque de pedra de armazenamento de água alimen-
tado pelas aguas dos telhados para a irrigação da Quinta. 

Ainda hoje se conhece vários lugares no Rio Grande 
do Sul com os nomes de Duraznal, Pessegueiro,  Laranjal 
e outros semelhantes que seriam os pomares desenvolvi-
dos pelos Jesuítas como forma de introduzir novas frutas 
para a alimentação da população.  Um exemplo típico é o 
pêssego, bergamota e laranja que foram introduzidos na 
América pelos Jesuítas e até hoje integram a nossa dieta.

A horta dos 
padres
A quinta era um local cercado por 
muro de pedras de aproximada-
mente 2 metros de altura, onde os 
jesuítas faziam a aclimatação dos 
vegetais que traziam da Europa 
tais como árvores frutíferas, flo-
res, ervas medicinais, hortaliças e 
outras plantas. Portanto, não era 
uma área para prover alimentos 
para os padres, mas sim, um la-
boratório para fazer experiências 
e prover mudas para as novas 
lavouras e pomares.

Ilustração dos legumes que eram cultivados pelos Je-
suítas na sua quinta. Havia intercambio de sementes e 
experiências entre as reduções. Muitos dos legumes e 

frutas que fazem parte da nossa alimentação hoje foram 
introduzidas na América pelos Jesuítas.

Espaço da quinta Estrutura do muro que delimitava a quinta

Local das casas dos índios, alinhamento do alicerce

Local onde estavam as casas dos índios, vestígios dos alicerces

Ruínas de San Ignacio Miní, na Argentina San Ignacio Miní

Foto: Rafael Guimaraes

Foto: Michael Runkel

São Lourenço das Missões
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Parede que separava a cozinha do refeitório. Observa-se abaixo da linha do piso 
um declive onde localizava-se a adega (hoje preenchida com entulho)

Refeitório (outro lado da cozinha)

Adega, 
refeitório e 
cozinha
Paredes preservadas ajudam identificar 
os usos da estrutura arquitetônica. Na 
foto é possível observar o passa-pratos 
entre a cozinha e o refeitório, o sistema 
que servia de base para a sustentação 
do telhado, entre outros detalhes cons-
trutivos.

Base de sustentação do telhado

Passa-pratos entre a 
cozinha e o refeitório

Nível do piso do andar térreo

Entulhos que preenchem o espaço da 
adega (subterrâneo)

As reduções possuíam espaços subterrâneos com tem-
peraturas mais constantes, localizados  junto às cozi-
nhas e que serviam para armazenar e conservar ali-
mentos e mantér o frescor dos vinhos, uma espécie de 
dispensa que abastecia a cozinha e o colégio.

A Redução possui pelo que se observa nos resquí-
cios visíveis uma infraestrutura de coleta e tratamento 
das águas fluviais que eram usadas tanto para uso sani-
tário, quanto,  para abastecimento das necessidades da 
irrigação da quinta (horta).

Em outros locais dos 30 povos, onde já houve esca-
vações ou que o nível de degradação não está tão eleva-
do, foram encontradas canalizações, drenos e tanques 
de armazenamento da água das chuvas sempre feitos 
de pedras, similares as pedras visíveis encontradas no 
sítio de São Lourenço Mártir.

Tanques de pedra com canais de interligação entre si 

Tanques das latrinas do complexo localizado nos fundos da Igreja

Sistema 
Hídrico-
sanitário
Ainda não se sabe como era fei-
to o abastecimento de água para 
o consumo humano e como a 
água era transportada das fon-
tes de água que se localizavam 
no entorno da Redução. Contu-
do, o que se sabe que haviam 
estruturas sanitárias visando a 
preservação da saúde da popu-
lação

Adega de São Nicolau considerado o exemplo mais íntegro de adega missioneira

Foto: Jonas Demeneghi

Vista aérea da parede da cozinha e refeitório

Foto: Cátia Martins Foto: Cátia Martins

Grande Projeto Missões Coleção: Reduções Missioneiras São Lourenço das Missões
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O espaço chamado de segundo pátio era o local onde 
funcionavam as oficinas que forneciam os produtos ne-
cessários para a demanda da população. Nas oficinas 
possivelmente haviam vários teares para algodão e lã, 
marcenaria, ourives, ferreiro, espaço para conserto e 
construção de carretas e depósitos. Também era nesse 
local que se faziam as distribuições diárias (ou semanais) 
dos gêneros alimentícios para cada família.

Neste local eram produzidos todos os tecidos (algo-
dão e lã) que supriam as necessidades da população da 
redução. Havia uma marcenaria onde eram construídos 
os móveis e esculturas, um engenho de açúcar, ourives 
e manuseio com metais, oficina de instrumentos musi-
cais, fábrica de carretas, de calçados e outros produtos 
em couro. 

A partir destas bases produtivas, localizadas dentro da 
redução, que todas as necessidades da população eram 
supridas. Aquilo que não era produzido na Redução, era 
adquirido pelos padres em suas viagens para Buenos Ai-
res, onde vendiam o excedente da produção de outras 
Reduções e com o dinheiro arrecadado compravam as 
mercadorias que necessitavam. 

Sala das oficinas (detalhe da existência de uma cuba esculpida em arenito) 
Tanque de água feito em arenito, mas sem a parte da frente, que deveria ser esculpido está desaparecido Outra sala das oficinas

Orgão de tubo (Metropolitan Museum of Art- NY)

Casa dos 
artífices 
(oficinas) 
As oficinas eram  ambientes 
de produção, ou seja, uma 
“indústria de transforma-
ção” dentro das redução. 
Estima-se que sejam os pri-
meiros ambientes industriais 
da América

No ano de 1768, durante a realização do inven-
tário de Francisco Brabo a mando do Governo es-
panhol, foi encontrado um órgão de 114 tubos em 
construção nestas oficinas. 

Na descrição das oficinas cita ter encontrado fer-
ramentas de carpintaria incluindo um trono mecâni-
co de mão, serras, oito bigornas, compassos, tesou-
ras, limas, martelos, tenazes. O total de ferramentas 
listadas no inventário ultrapassa a 200 peças.

“Na parte dos armazéns e demais aposentos é cita-
do 150 metros de tecido, 367 kg de fios, 100kg de cera 
branca, barras de ferro, 100 kg de corante, 882 kg de 
sal, 290 kg de enxofre, dois relógios grandes, um reló-
gio de bolso, um órgão em construção com 114 flautas,  
pedaços de tecidos, 870 kg de erva mate, 31 sacos de 
feijão e outros grãos, 22000 kg de algodão, 350 sacos 
de milho, dois tachos grandes de bronze fundido, 157 
sacos de trigo e 7 sacos de algodão com 17.600 kg”. 

São Lourenço das Missões
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Coleção: Reduções Missioneiras

O cemitério da redução localiza-se ao lado da Igreja 
e possuía uma capela mortuária. Era separado em qua-
tro setores, caciques,  crianças, homens e mulheres. Os 
padres e irmãos eram sepultados dentro das igrejas.

Os setores do  cemitério eram separados por cami-
nhos em formato de uma cruz. Além disso, laranjeiras 
faziam parte desse espaço.

Cemitério

O cemitério
No final do século XIX, morado-
res locais iniciaram um proces-
so de ocupação do cemitério da 
antiga Redução de São Lourenço 
Mártir. Atualmente, não é mais 
permitido o sepultamento neste 
espaço. Portanto, também são 
encontrados túmulos dos coloni-
zadores que ocuparam o lugar 
após a saída dos missioneiros

Muro frontal  do cemitério

Contorno dos muros que circundam o cemtério Cemitério

Túmulos da população posteriores aos missioneiros Túmulos com pedras da redução

Entre os anos 1985 e 1990 o Iphan – Instituto do 
Patrimônio Histórico e Artístico Nacional realizou tra-
balhos arqueológicos e identificou o tipo de ladrilho e 
telhas utilizadas na redução, no entanto, sem a conti-
nuidade do trabalho de conservação e escavação, parte 
destas descobertas não podem ser visualizadas, pois 
estão soterradas

Piso de um espaço escavado pelo Iphan (está enterrado hoje)

Material 
construtivo
Além das pedras itacuru e areni-
to rosa utilizadas nas edificações, 
os missioneiros também utiliza-
vam cerâmica para fazer o aca-
bamento do piso e do telhado

Vista da escadaria de acesso à ‘Quinta’ (está enterrado)

Depósito de material cerâmico encontrado na Redução

Ladrilho missioneiro em formato hexagonal pertencente ao 
acervo do Museu do Colégio Anchieta em Porto Alegre

Telha íntegra do tempo das Reduções – Material que se encontra 
no Museu do Colégio Anchieta em Porto Alegre

Foto - Jonas Demeneghi

São Lourenço das Missões
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Pórtico das Ruínas e remanescentes do Povo de São Lourenço das Missões (RS), 
1968. Arquivo Central do IPHAN/ Seção Rio de Janeiro. Série Inventário.

No sítio arqueológico é possível encontrar blocos de 
arenito esculpidos, este material foi amontoado em fun-
ção da ocupação ocorrida no período pós missioneiro. 

Estíma-se que a rua feita na  época da colonização, 
pós saída dos missioneiros, já no século XX, forçou a 
remoção de material remanescente. 

Detalhe da soleira da porta de um cômodo feita em arenito entalhado Alicerce da parede do quarto do padre Cura

Neste cômodo é possível ver, além da soleira, a parte superior da porta (caída) esculpida em arenito

O Pórtico 
de entrada 
para o pátio 
das oficinas
O Visitante mais desavisado 
não irá perceber que o conjun-
to de blocos de arenito escul-
pidos  caído e amontoado no 
interior de onde seria o pátio 
das oficinas trata-se da estru-
tura do que foi o pórtico prin-
cipal de acesso ao pátio das 
oficinas.

Como se pode observar 
através da fotografia de 1968 
que se encontra no Arquivo 
central do Iphan, no Rio de 
Janeiro, as pedras hoje caí-
das formavam a estrutura de 
sustentação do pórtico de 
acesso ao pátio das oficinas.

Há relatos de morado-
res que este pórtico ficava 
exatamente no eixo da rua 
que ali fora aberto pela Pre-
feitura de São Luiz Gonzaga 
no século passado e que se 

passava de automóvel por 
debaixo do referido pórtico. 
A estrutura do pórtico era 
complementada por blocos 
de pedra que formavam o 
restante do muro e a base 
do telhado do alpendre que 
circundava todo o espaço da  
oficina. 

A fotografia abaixo ilustra 
as estruturas do pórtico que 
podem ser visitadas, con-
tudo a mesma se encontra 
toda no chão. 
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Detalhe do batistério envolvido pelo umbu

Guia de visitação ao Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir

Estrutura do batistério e/ou segunda torre Estruturas da sacristia

Estruturas da base da torre e do batistério

Sacristia atrás do altar da igreja Detalhe do alpendre que ligava os fundos da casa dos padres com a quinta (horta e pomar)

Guia de visitação ao Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir

Estrutura da porta de um cômodo da casa dos padres e a interferência da vegetação. Esta abertura conserva o arenito esculpido em todos os seus lados
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Uma das fontes missioneiras mais preservadas, 
está localizada no Município de São Miguel das Mis-
sões.  Acredita-se que exista uma estrutura seme-
lhantes nas proximidades do sítio de São Lourenço 
Mártir, na opinião de alguns estudiosos do tema, 
um trabalho de prospecção arqueológica poderia 
identificar tais estruturas.

Localização das possíveis fontes de água

As fontes 
missioneiras
 O acesso a fontes de água 
era um dos pré-requisitos para a 
fixação das instalações Jesuíti-
cas. Os locais das reduções eram 
escolhidos conforme a possibili-
dade de obtenção das condições 
necessárias para a manutenção 
das atividades de subsistência. 
Estima-se que existam, pelo me-
nos, cinco vertentes de água nas 
proximidades da Redução de 
São Lourenço Mártir. 

Fonte Missioneira -  Local de Preservação Natural e Cultural e contém as estruturas relacionadas a utilização da água na redução de 
São Miguel das Missões. Este patrimônio é preservado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional - IPHAN

Queda d’água localizada nas proximidades da redução

A água também era importante como força motriz 
para a vida cotidiana da redução, sendo que, em São 
Lourenço havia um moinho tocado pela força da água 
em um lajeado próximo a redução. Neste moinho era 
preparada a farinha de trigo e de milho para o consumo 
interno. 

Uma queda d’água localizada a cerca de dois quilô-
metros da sede da redução, pode ter relação com  a 
atividade de transformação dos grãos.

Foto - Marcos Demeneghi

As ovelhas foram introduzidas no sítio no ano de 
2006 através de um projeto criado em parceria com a 

prefeitura de São Luiz Gonzaga e o Instituto do Patrimô-
nio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan. 

Hoje, as ovelhas fazem parte da paisagem do sítio, 
junto com o que restou das construções.

Este fato contemporâneo contribui para a reconstitui-
ção da história regional.

A área do Sítio Arqueológico de 
São Lourenço das Missões é ocu-
pada por um rebanho de aproxi-
madamente 30 ovelhas da raça 
denominada Lanada Crioula ou 
Missioneira, a mesma criada na 

antiga redução jesuítica-guarani.

O sítio 
arqueológico 
e as ovelhas

Ovelhas no sitio arqueológico

Ovelhas da raça Lanada Crioula ou Missioneira pastam no sítio arqueológico de São Lourenço
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Como garantia do pagamento 
da compra feita, os Padres Ro-
mero e Mendonza empenharam 
livros e alfaias que pertenciam 
às reduções (primeiro ciclo). Essa 
atitude demonstra nitidamente o 
grande interesse que os jesuítas 
tinham na introdução do gado na 
região que dominavam, no Rio 
Grande do Sul. 

Lembrando que este gado fi-
cou 40 anos solto e sem cuidado 

durante o intervalo que os missio-
neiros migraram para a banda oci-
dental do rio Uruguai em função 
da ação dos bandeirantes. Somen-
te após o retorno é que as estân-
cias foram estruturadas da forma 
que aparecem no mapa abaixo 
como forma de prover a alimenta-
ção complementar às populações 
reduzidas e também servir como 
reserva de alimento em tempos 
de escassez ou outras privações.

O rebanho que deu origem 
ao povoamento da estância 
de São Lourenço teve início, 
quando da distribuição de 90 
rezes, feita a cada uma das 
reduções, tiradas das 1500 
cabeças que, em 1634, os 
Padres Pedro Romeiro e Cris-
tóvão de Mendonza adqui-
riram do português Manoel 
Cabral Alpoim, da Vacaria 
de Corrientes. 

O Gado 
Missioneiro

Fotografia ilustrativa capturada na Fazenda Grande, localizada na região de Lages, SC. Esta fazenda pertenceu ao capitão português 
Joaquim José Pereira, um dos principais fazendeiros do sul do Brasil no final do século XVIII. Os primeiros rebanhos da raça de gado 
ibérico acrioulado foram introduzidos na região sul do Brasil pelos jesuítas. Quando tomou posse das terras devolutas da Fazenda 

Grande, o capitão Joaquim José Pereira trouxe gado das planícies gaúchas para repovoar seu campos nativos.
Em 2002, os proprietários da Fazenda Grande decidiram reintroduzir o gado crioulo lageano em seus campos nativos. A Fazenda 

Grande é afiliada a ABCCL – Associação Brasileira de Criadores de Bovinos da Raça Crioula.

Mapa do Padre 
Hennis com a 

localização das 
estâncias das

 Reduções
Estância de São 

Lourenço – limite 
do Rio Jacuí.

Fonte: Ramon Gu-
tierrez (El Territorio 
de las Misiones Je-

suiticas Guaranis 
– Cedodal/2017) 

Viajantes descrevem São Lourenço

Auguste de Saint Hilaire (1821)
São Lourenço, 16 de março, 2 léguas – Região sempre en-

cantadora, bordada de pastagens e bosquetes, em terreno 
acidentado.

Encontrei no caminho os índios de que falei ontem. Esses 
infelizes, que se fazem acompanhar de mulheres e filhos, nada 
possuem além de seus magríssimos cavalos estando todos an-
drajosos. As mulheres vão a pé porque suas montarias não 
podem aguentá-las mais.

Antes de chegar a São Lourenço, um suboficial guarani, da 
comitiva de José Maria, veio ao meu encontro e a primeira coi-
sa que fez foi falar do administrador. Disse-me que José Maria 
estava muito contrariado com esse homem, cuja escrituração 
não se apresentava correta e do qual todos os índios se quei-
xam.

À minha entrada na aldeia o administrador veio cumpri-
mentar-me, demonstrando grande empenho em que eu fi-
casse muitos dias na localidade. Avistando José Maria apro-
ximei-me para dar-lhe bom dia e nessa ocasião ouvi-o fazer 
violentas censuras ao administrador. Segundo diz, os índios 
são aqui castigados a vergalho. Transformou o colégio em bor-
del e é acusado de todas as sortes de crimes.

Terminada essa discussão pedi ao administrador que me 
mostrasse a igreja. È também voltada para o norte e construí-
da sob o mesmo plano das outras aldeias, porém, nenhuma é 
mais bela que esta. Tem oitenta e seis passos de comprimento 
e quarenta de largura; as naves laterais são sustidas por duas 
filas de colunas de madeira, de ordem compósita. Em vez de 
três ela tem cinco altares, todos ornados dourados e de muito 
bom gosto. Enfim, o edifício apresenta-se no melhor estado 
possível.

Também o convento está muito bem conservado, apesar 
do mais achar-se em ruínas. O curralão apresenta-se comple-
tamente destruído; afora a praça só existe um pedaço de rua 
e mesmo a metade de um dos lados da praça acha-se derru-
bada.

Menor que a das outras aldeias é a população desta, mon-
tando a duzentos indivíduos apenas, e isso mesmo velhos, 
crianças e mulheres. Os habitantes são geralmente sujos, mal 
vestidos, tristes e sonsos, isso certamente devido aos maus 
tratos infligidos pelo chefe.

Os índios, tenho-o dito centenas de vezes, são como crian-
ças: alegre e francos quando tratados com carinho; melancóli-
cos e aborrecidos quando tratados rudemente.

Ao ficarmos sós com o administrador pôs-se a relatar-me 
seus queixumes atribuindo julgamentos injustos a José Maria, 
e pediu-me interessar por ele junto ao coronel-comandante. 

Desculpei-me do modo mais honesto que me foi possível, di-
zendo-lhe do pouco valor do meu testemunho, visto ser um 
viajor em rápida passagem pela aldeia.

À tarde fui harborizar e passei por um vasto quicôncio de 
erva-mate, limítrofe com a aldeia, e datado do tempo dos je-
suítas. As árvores têm grossura de uma coxa e como as irrigam 
anualmente somente mostram brotos novos. Alguns índios da 
margem direita do Uruguai estavam ocupados em preparar a 
erva; eis a sua técnica: duas cercas compostas, cada uma, de 
três forcados mais ou mesmos da altura de um homem são 
colocados verticalmente no solo; entre os dentes do forcado 
duma mesma cerca, dentes esses muito curtos, fica um grosso 
pau, em posição horizontal e enfim paus menores são amar-
rados transversalmente sobre os dois grossos paus opostos; 
essa espécie de mesa, denominada carijó é destinada à ulti-
mas operações a que é a erva submetida.

Junto ao carijó é acesa uma alongada fogueira. Em peque-
nas varas, previamente rachadas até ao meio, os índios en-
fiam pedaços de ramos de mate e em seguida fincam, obli-
quamente, essas varas no chão, ao redor da fogueira (sapecar) 
assim torrando os ramos das folhas. Quando tal operação está 
concluída levam os ramos para os varais transversais de modo 
que os galhos fiquem em baixo e as folhas em cima . Depois 
acendem novo fogo a fim de aquece o mate que é em seguida 
pilado por meio de um todo de madeira e um pequeno saco 
de couro.

Os jesuítas que faziam considerável comércio de erva-ma-
te, não se contentavam em colhê-la no estado espontâneo 
em que se encontrava nas proximidades de Santo Ângelo; tra-
taram de fazer plantações ao redor das aldeias, infelizmente 
quase todas destruídas. Em São Borja, São Nicolau e São Luiz 
essas culturas desapareceram completamente e ninguém cui-
da renová-las, mau grado as grandes vantagens que decorre-
riam para as aldeias.

Após haver atravessado os quincôncios de mate fui pas-
sear nos arredores da aldeia e vi, como em São Luiz, várias 
chácaras muito bem mantidas.

Entrando em uma delas somente encontrei mulheres, que 
me receberam com semblante alegre e franco. A mais velha 
falou-me bastante, porém, como somente conhecia o guara-
ni, foi-me impossível compreende-la. Em seguida foi apanhar 
uma abóbora, presenteando-me de muita boa vontade.

Não sei se é o hábito de ver índias que vai fazendo desapa-
recer a meus olhos qualquer coisa da feiura delas, mas pare-
ce-me de fato existir entre essas mulheres algo de agradável, 
em seu sorriso infantil.
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compreender de onde vínhamos e para onde íamos. De 
fato ninguém aparece na solidão destas ruínas.

Fui a uma singela festinha religiosa. Diante da parte 
central do antigo colégio dos jesuítas ainda há, prove-
nientes dos piedosos padres, um relógio-de-sol, colocado 
sobre um grade cubo de arenito. Um pequeno índio pres-
tava cuidadosa atenção à chegada do meio-dia, que todos 
esperavam ansiosamente.

Chegou o meio-dia! O rapazola corre para um canto e 
começou a bater com dois martelos num sino de um dois 
pés de altura, enquanto dois outros indiozinhos saíam e 
faziam um ruído louco com dois tambores.

Então apareceram todos os moradores das ruínas e 
exultavam pela ressureição do Senhor e alegravam-se 
com a sua bela aleluia e eu alegrava-me com eles, porque 
o Senhor realmente ressuscitara.

Fui até onde ficava o sino. Estava suspenso em uns 
cepos, apenas a algumas polegadas do solo. O anel para 
pendurá-lo estava meio partido. Haviam amarrado uns 
cipós no pedaço restante do anel, suspendendo assim o 
sino. Era o mesmo que esteve na antiga igreja. Tem, em 
grandes letras latinas, a seguinte inscrição: Ave Maria gra-
tia plena Dominus tecum.

Num aposento do colégio guardam as mulheres res-
peitosamente, até, talvez, que as ruínas ressuscitem para 
a plena magnificência de um templo, os santos da arruina-
da igreja. Encontrei trinta e três estátuas de diferentes ta-
manhos – de José e Maria, diversos quadros de Cristo, um 
arcanjo Miguel matando o dragão – tudo coisa simples, 
sem arte, e no entanto tocante de ingenuidade, como a 
dos índios há muito tempo enterrados, que muitas vezes 
lhes terão dirigido suas orações. Em bem talhados arcos 
de porta de arenito havia alguns sinais: um era I.P.H., en-
volto numa forma de coração; muitas vezes encontrei o 
conhecido I.H.S. com uma cruz dupla em cima. 

Ao longo da frente do colégio corre uma extensa va-
randa, com colunas ornamentais talhadas numa só peça 
de arenito, de modo que, mesmo com chuva, ficando ao 
ar livre, pode-se ir de um extremo ao outro da casa. Atrás 
do edifício fica o pomar, inteiramente decaído, de cujos 
matos emaranhados surgem laranjeiras de grandes di-
mensões. Encontrei troncos da grossura de um homem.

No lado externo, onde está o sino, o colégio é fechado 
por um edifício, cujas paredes estão perfeitamente con-
servadas. Diz a gente que aqui era o refeitório. Deu0me a 
impressão de uma capela mortuária; um quadrado oblon-
go com duas janelas ao lado da porta de entrada. O chão 

é uma profunda cova, evidentemente outrora uma cata-
cumba. Uma porta meio enterrada conduz à cova. Não se 
veem vestígios de esquifes; cobriram-nos o teto desaba-
do, a terra e as ervas.

Em vez dos piedosos padres, mora no colégio, entre 
outra gente, certo Dom Francisco. Ali montou uma peque-
na loja e uma venda e entre as ruínas vende bagatelas 
da moda, vinho e aguardente. Diversos índios e mestiços 
andam ali fazendo das suas, dizendo pilhérias sobre suas 
origens raciais, o que, aliás, nenhum deles leva a mal.

Um rapaz, cuja paternidade podia ser disputada por 
três raças humanas, ofereceu-se para ensinar-me o cami-
nho da casa do estancieiro Sebastião Soares, para quem 
eu tinha uma carta do subdelegado de Santa Maria da 
Boca do Monte e que deve ser pessoa principal no disper-
so “povo” e São Lourenço, embora o bom subdelegado, 
com preconceito sul-americano, tivesse julgado necessá-
rio desculpar-se de dar-me uma carta para um índio puro.

Perguntei  pela estância do senhor Sebastião, a duas 
léguas de distância. “Mas acontece que o Senhor Sebas-
tião está aqui em casa” – acrescentou o homem, convi-
dando-me a apear.

Viajantes descrevem São Lourenço

Hemetério Velloso (1855)
Da redução de São Lourenço, em 1855, pode ser vis-

to, ainda, em perfeitas condições, o Colégio com salas, 
onde uma servia de deposito de diversas imagens, en-
tre elas a do padroeiro, um relógio quadrante sobre um 
pilar em meio da área; sinos pendurados no alpendre 
do Colégio (esses sinos teriam sido levados para Santo 
Ângelo, em 1863); uma adega subterrânea, duas está-
tuas de anjo de pedra, um lavatório construído de pe-
dra, disposto em três partes, ficando, na superior uma 
águia dupla, coroada entre duas pilastras, sustentando, 
nas garras, um cano de metal na parte do meio, uma ba-
cia de pedra na parte inferior, três figuras grotescas em 
cujas cabeças descansava a bacia. Na pilastra superior, à 

esquerda lia-se: IN ANNO, na parte direita – 1694. (Esse 
material está exposto no Museu Julio de Castilhos em 
Porto Alegre.

No Cemitério, que ficava ao lado oposto da Igreja, es-
tava uma cruz monolítica, com quatro braços, designada 
cruz arquiepiscopal ou cardinalícia. Essa cruz foi quebra-
da, quando procuravam transportá-la para Cruz Alta. As 
naves da Igreja eram revestidas de mosaicos oitavados e 
coloridos. Nas vergas de cada uma das portas, na parede 
que ficava ao lado da epístola uma coroa ducal sob um 
esferoide, circundando as iniciais J.P.H. Próximo à Igreja, 
existia uma quinta e um pomar, onde predominava o la-
ranjal.

Robert Avé-Lallemant (1858)
Apenas algumas emas davam sinal de vida no profun-

do ermo. Armava-se no horizonte uma negra tempestade 
e trovões abafados ribombanvam sobre as coxilhas.

Cerca de meio dia, tornamos a ver ruínas que se er-
guiam acima de um arvoredo e pouco de pois nos acháva-
mos diante de uma construção, em ruínas, de grandiosas 
proporções. 

Era São Lourenço. Aqui, porém, tudo estava muito mais 
desmoronado do que em São Miguel, embora parecesse 
ser a mesma ideia da fundação de um castelo clerical.

Da grande igreja elevava-se sobre o mato paredes 
mestres ao ponto de poder-se reconhece-las, sem se po-
der medira sua extensão. Ao lado direito da antiga igreja, 
uma larga praça, erma, coberta de mato. No meio dela, 
ergue-se um grande cruzeiro duplo de 13 pés de altura, 
construído de uma pedra só. Na vizinhança há cacos de 
barro cozido com nomes meio destruídos e datas, lápides 
funerárias dos habitantes da Missão nos antigos tempos.

Entre essa praça erma e a antiga igreja, no lugar onde 
deve ter existido ou existiu uma torre, vê-se claramente 
apoiada à parede uma pia batismal, escavada num peda-
ço de arenito, e ainda perfeitamente conservada. Se se 
permite que as ruínas das Missões continuem desmoro-
nando-se, devia-se pelo menos salvar o cruzeiro e a pia, 

como restos veneráveis, transportando-os para o Rio.
No centro da igreja de outrora a atual geração instalou 

um cemitério. Montículos achatados cobrem os mortos. 
As lousas tumulares do antigo cemitério são aqui empre-
gadas em segunda edição para cobrir os cadáveres daque-
les, cujos avós sob elas se decompuseram. A boa gente de 
hoje não sabe ler. Mas atribui aos caracteres das lápides 
antigas um sentido religioso e não tem ideia do anacro-
nismo que perpetram. Afinal, já nenhuma roda da histó-
ria gira nestas remotas Missões e quase não há noção de 
tempo nestas desoladas paredes.

Maior interesse tem a praça à esquerda da antiga Igre-
ja. Por uma entrada meio coberta de arbustos, chega-se 
a um pátio quadrado de 132 pés de largura e de fundo. 
Provavelmente, a igreja, de um lado, incluía esta praça; 
nesse caso, teria tido o comprimento exato da nave de 
São Miguel.

Em frente da entrada nota-se ainda uma parte do an-
tigo colégio, a residência propriamente dos jesuítas, tão 
bem conservada, que ainda é habitada por quatro famí-
lias e outros humanos, restos decadentes do “povo” de 
São Lourenço.

Vieram ao meu encontro várias mulheres índias, feias, 
estupidamente benevolentes; absolutamente não podia 

Viajantes descrevem São Lourenço              Robert Avé-Lallemant (1858)

Remanescentes da parede lateral da igreja de São Lourenço 

Foto: Marcos Demeneghi
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Inventário do Povo de São Lourenço
Esta relação de bens foi realizado por 

Francisco Javier Brabo em 1768 após a 
expulsão dos Jesuítas 

No sentido de ilustrar o estágio que se encontrava a Re-
dução de São Lourenço Mártir em 1768 após a expulsão 
dos jesuítas e 12 anos após a Guerra Guaranítica é apre-
sentado aqui o resumo do Inventário realizado em 1768 e 
que está detalhado no livro Bens e Riquezas das Missões 
editado pelo Instituto Histórico e Geográfico de São Luiz 
Gonzaga.

A relação e quantidade dos produtos, objetos e mate-
riais encontrados demonstra o nível de sofisticação alcan-
çado pelo povo que ali vivia.

Na parte que descreve o que foi encontrado na igreja 
e sacristia temos ostensório de prata, cálices de prata, jar-
ras para vinho, sinetas de prata, hostiário, incensários, uma 
cruz grande de prata, dois castiçais de prata, nove sinos 
grandes e cinco altares dourados com imagens. Também 
foram registrados dois candelabros de bronze, vinte e duas 
campainhas, seis castiçais pequenos de bronze e duas lam-
parinas de vidro.

Na parte que descreve os ornamentos e roupas há uma 
quantidade grande e separados por cores (em função do 
significado litúrgico de cada cor) de todas as partes que 
compõe a vestimenta do sacerdote e que estão ilustradas 
na figura abaixo. A contagem ultrapassa a 150 peças mais 

variadas.
Na parte dos livros consta um catálogo de 103 obras, 

além dos evangelhos há obras em guarani e é citado o livro 
de Ruiz de Montoya, Vocabulário e tesouro da língua guara-
ni em nove volumes.

Na parte dos armazéns e demais aposentos é citado 150 
metros de tecido, 367 kg de fios, 100kg de cera branca, bar-
ras de ferro, 100 kg de corante, 882 kg de sal, 290 kg de en-
xofre, dois relógios grandes, um relógio de bolso, um órgão 
em construção com 114 flautas,  pedaços de tecidos, 870 kg 
de erva mate, 31 sacos de feijão e outros grãos, 22000 kg de 
algodão, 350 sacos de milho, dois tachos grandes de bron-
ze fundido, 157 sacos de trigo e 7 sacos de algodão com 
17.600 kg. 

No inventário a aparece a relação de bens de duas es-
tâncias, a de São Pedro e a de Santa Clara. Na primeira apa-
recem 4300 cabeças de gado, 214 bois, 1000 ovelhas, 92 
cavalos, 126 éguas, 4 burros, 2 burras e 25 mulas. Na de 
Santa Clara há 19 vacas e 32 terneiras, 12 cavalos e 4 mu-
las e 120 gados. No posto de São Felipe há 185 éguas com 
potros. Também cita que no Povo há 206 cabeças de gado 
para o gasto, 56 carneiros, 50 bois, 36 cavalos e 32 mulas. 

Na descrição das oficinas cita ter encontrado ferramen-
tas de carpintaria incluindo um trono mecânico de mão, 
serras, oito bigornas, compassos, tesouras, limas, martelos, 
tenazes. O total de ferramentas listadas no inventário ultra-
passa a 200 peças.

Era 1690 quando o Padre 
Bernardo De La Veja fundou 
a Redução de São Lourenço 
Mártir. Da Redução de Santa 
Maria Maior, lá na Argenti-
na, ele trouxe 3512 índios. 
Já no começo, 823 famílias 
formaram o quinto povoado 
missioneiro no Rio Grande 
do Sul.

A redução tinha a praça 
ao centro e a igreja como 
principal construção, as 
poucas paredes ainda 
intactas dão a dimensão da 
grandiosidade do templo 
religioso. Um prédio com 
aproximadamente 80 metros 
de comprimento e 40 de 
largura, tão grande quanto 
o tamanho, era a riqueza 
do local. No livro “Bens e 
Riquezas das Missões”, foram 
traduzidos os inventários dos 

sete povos.
A obra relata que a igreja 

tinha cinco altares doura-
dos e inúmeros objetos de 
ouro, prata e bronze. Aqui, 
mais uma vez, o que chama 
a atenção é a perfeição das 
pedras. Esculpidas de forma 
artesanal, grande parte intac-
ta desde a época em que os 
índios habitaram esta terra.

O local chegou a ter qua-
se 7 mil índios sendo uma 
das maiores reduções. Tudo 
numa série de construções 
tão bem planejadas que hoje 
ainda deixam dúvidas entre 
a população. Histórias como 
as de túneis subterrâneos 
que ligavam uma redução à 
outra, o que nada mais eram 
do que espaços embaixo da 
terra para armazenar vinhos 
e alimentos.

“Tão grande quanto o tamanho, 
era a riqueza do local”

Sugestão de literatura

Inventário do povo 
de São Lourenço
Em 1768 durante a ocupação pelas tropas 
ibéricas que conquistaram as Missões, e já 
sem a presença dos Jesuítas, foi realizado um 
inventário dos bens e riquezas que haviam 
nas reduções cujo documento conhecido 
como Inventário “Francisco Brabo”. 

Este documento ilustra o nível de sofisticação 
dos ornamentos da igreja, estoque de ali-
mentos, livros, ferramentas entre outros deta-
lhes.

O inventário é dividido basicamen-
te nas seguintes partes:

a) Objetos, ornamentos 
e roupas encontrados na 
igreja e sacristia 

b) Livros
c) Coisas encontradas nos 
armazéns e aposentos
d) Ferramentas encontradas 
nas oficinas
e) Bens das estâncias



Grande Projeto Missões Coleção: Reduções Missioneiras São Lourenço Mártir

Guia turístico do Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir - Edição 01/2021 72 Página 73Coleção: Reduções Missioneiras

Sobre o altar da igreja de São Lourenço

“Em vez de três ela tem cinco al-
tares, todos ornados dourados e de 
muito bom gosto”

Saint Hilaire (1821) 

O visitante, quando posicionado no lugar de contem-
plação do antigo altar no interior da igreja, pode buscar 
referências nas fotografias de retábulos* ainda existentes, 
como é o caso de uma destas peças conservada na cidade 
de São Borja (foto ao lado). 

O exercício permite imaginar o que foi descrito por 
Saint Hilaire. Este viajante descreveu que existiam cinco 
altares (retábulos) ornados dourados e de muito bom gos-
to. 

Ave Lallement, outro viajante do século XIX que visi-
tou São Lourenço, afirmou ter encontrado 33 estátuas de 
diferentes tamanhos e provavelmente elas integravam a 
decoração da Igreja e deveriam fazer parte do altar.

Ave Lallement - “Num aposento do colégio guardam 
as mulheres respeitosamente, até, talvez, que as ruínas 
ressuscitem para a plena magnificência de um templo, os 
santos da arruinada igreja. Encontrei trinta e três estátuas 
de diferentes tamanhos”.

Retábulo ou altar missioneiro, remanescente da igreja da antiga 
redução jesuítica. Tombada pelo IPHAN, encontra-se hoje na Igre-
ja Imaculada Conceição, no bairro do Passo, na Rua Pe. Patrício 

Petit Jean, 2515, em São Borja, RS.

*Retábulo (do espanhol re-
tablo) é uma estrutura de 
madeira, mármore ou de 
outro material, com lavores, 
que fica por trás ou acima 
do altar e que, normalmente, 
encerra um ou mais painéis 
pintados ou em relevo.

Retábulo concerva-
do na parroquia de 
la Asunción Ame-
cameca no México 
- Foto de Marisela 

Morales

Foto: Miguel Rodrigues | Parroquia del Dulce Nombre 
de Jesús em Amacueca, México

Foto de José Filho – Mexico - Disponível em https://
www.facebook.com/photo?fbid=266286898395187&-

set=g.1401248170173869

Foto: Shophy Ze | Convento San Francisco de Lima em 
Lima, Peru - En la capilla del claustro de la enfermería, 
se puede apreciar este sencillo retablo, algo modificado 

respecto a cuando fue creado

Foto: Francisco Galarza | Iglesia de San Francisco o 
Santuario de Nuestra Señora de la Nube en la ciudad 
de Azogues capital de la provincia de Cañar al sur de 

Ecuador - Retablo principal de la
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Planta da capela e posto de guarda de San Alonso (Argentina)

Caminhos e 
capelas
O sistema econômico integrado 
que unia as reduções permitia 
trocas de mercadorias e garan-
tiam a subsistência e segurança 
dos povoados, ou seja, o modo 
de vida adotado permita que o 
excedente da produção pudes-
se ser trocado entre as reduções, 
para isso, eram mantidos cami-
nhos e estradas de referência que 
permitiam a mobilidade entre os 
povoados. Para facilitar na geolo-
calização, em distâncias regula-
res eram edificadas capelas que 
serviam de referência e ponto de 
abrigo para os viajantes. 

Mapa com a indicação da existência das capelas missioneiras no 
entorno de São Lourenço - Fonte Oyarvide C. Calvo – Mapa da 

linha divisória Portugal e Espanha

O modelo estrutural destas Capelas é variado, mas 
um deles foi alvo de trabalho de arqueologia na Argen-
tina e permite apresentar uma configuração típica de 
uma Capela Missioneira localizada nos caminhos entre 
as Reduções, como na figura em destaque.

“É possível verificar que as capelas estão regular-
mente distribuídas no território missioneiro. Suas dis-
tâncias comumente, variam de duas a sete léguas, pos-
sibilitando que a cada dia de caminhada, pelo menos 
uma servisse de parada para realizar orações e acampa-
mentos” - 1 Légua = 4,8 km (““““refêrencia””””)

De acordo com mapas conhecidos que indicam 
edificações missioneiras nas proximidades da Redu-
ção de São Lourenço, existiam  capelas ainda não 
estudadas. Um trabalho orientado por  arqueólogos 
poderá definir a sua localização e identificar resquí-
cios dos alicerces de pelo menos quatro capelas:

Entre São Luiz Gonzaga e 
São Lourenço

I. Capela de São Francisco de Assis
II.Capela de São Isidro

Entre São Lourenço e São 
Miguel

I. Capela de São José
II.Capela de São Carlos

Mapa com indicação da existência de capelas missioneiras entre 
São Luiz Gonzaga e São Lourenço (leito da “estrada velha” – uso 

do divisor de águas)

A rede de comunicação entre as reduções e suas estruturas produtivas

Estrutura da base de uma ponte jesuítica sobre o arroio Uru-
quá feita em pedra e identificada no ano de 2020

Estradas ligavam as reduções de São Lourenço Mártir, 
São Miguel, São João Batista e São Luiz Gonzaga. Até hoje 
é possível identificar estes caminhos, um deles, em dire-
ção ao sul conduz até a pedreira do Rio Santa  Bárbara, 
local de onde se extraiu arenito usado em construções. 
Este material seguia por esta estrada até as estâncias lo-
calizadas depois da serra geral, no vale do rio Ibicuí e Jacuí 
através da Picada de São Martinho, haviam ainda, outras 
duas rotas existentes para ultrapassar a serra.

Na direção oposta, próxima a redução, junto ao arroio 
Uruquá, foi identificada uma grande estrutura que teria 
sido uma ponte de pedra usada para a passagem de car-
retas em direção ao Rio Ijuí. Junto a esta estrutura existe 
segmentos de uma estrada pavimentada. O pavimento 
era feito com várias camadas de pedras, sendo que na 
superfície, é possível identificar, até hoje, pedra itacuru 
moída. A direção do trecho está no sentido de encontro 
ao Rio Ijuí, possivelmente onde haveria um porto e tam-
bém poderia ser o destino dos ervais que ficavam na ou-
tra margem daquele rio, seguido até o Rio Uruguai. 

Por suposição e dadas as características estruturais 
desta via, entende-se que poderia ser o corredor usado 
para o transporte de mercadorias até o Rio Ijuí, de onde 
seguia de canoa para o Rio Uruguai, e, dali, até Candelá-
ria, que era o centro de controle das exportações missio-
neiras, de onde seguia até Buenos Aires pelo Rio Paraná.

O traçado das estradas missioneiras seguia sempre o 
divisor de águas das bacias hidrográficas, esta estratégia 
era utilizada para facilitar o trânsito durante as tempo-
radas de chuvas, permitindo a passagem durante todo o 
ano. 

Distribuído ao longo do trajeto haviam capelas ou pos-
to de controle que tinham várias funções, mas a principal 
era proporcionar um local de descanso e alimentação em 
segurança para os viajantes. Normalmente, estas capelas 
ficavam separadas a cada 8 a 12 quilômetros, sempre jun-
to às estradas, ou seja, em locais altos, estrategicamente 
posicionados, pois também permitiam vigiar a movimen-
tação de estranhos.

 Esta rede de vias permitia o intercâmbio entre as 
reduções, o apoio às estâncias, acesso aos locais de pro-
dução de bens específicos, como ervais, pomares, entre 
outras funções que faziam parte do cotidiana daquele 
povo. 

O traçado das antigas estradas missioneiras serviu de 
base para muitas das modernas estradas do Rio Grande 
do Sul, deste modo, podemos compreender que parte 
desta história ainda reflete no presente de todos os gaú-
chos.

Fotos: José Roberto Oliveira

São Lourenço das MissõesGrande Projeto Missões Coleção: Reduções Missioneiras
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Como as reduções do seu esplendor 
se transformaram em ruínas

Uma dúvida assalta aos visitantes dos 
sítios arqueológicos das missões jesuítico-
-guarani – O que teria acontecido caso não 
tivessem ocorridos os ataques ibéricos que 
ocasionaram a decadência desse lugar?

Depois da guerra guaranítica a história 
da Redução de São Lourenço teve vários 
capítulos, no entanto, há poucos documen-
tos sobre esse período, principalmente por 
que a posse do local oscilou entre os espa-
nhóis e os portugueses. Somente em 1828, 
com a independência do Uruguai, as terras 
foram declaradas para a coroa portuguesa. 

A sequência de combates ocorridos no 
território das missões e descritos a seguir, 
explica como se operou o esgotamento 
do sistema produtivo, bem como,  a con-
sequente migração do seu povo durante os 
conflitos territoriais. 

A Guerra Guaranítica (1753-1756) 
ou Campanha da Demarcação foi o 
conflito armado envolvendo as tribos 
Guarani das missōes jesuíticas contra 
as tropas espanholas e portuguesas, 
como consequência do Tratado de 
Madrid (1750) que definiu uma linha 
de demarcação entre o território colo-
nial espanhol e português na América 
do Sul.

O limite estabelecido entre as duas 

nações era demarcada pelo rio Uru-
guai, com Portugal possuindo o terri-
tório a leste do rio e a Espanha a oeste. 
Isso fez com que as sete missões jesu-
ítas a leste do rio Uruguai, conhecidas 
como Missões Orientais, deveriam ser 
desmanteladas e deslocadas para o 
lado oeste espanhol do rio. (ver mapa 
abaixo com a linha da demanrcação)

Em 1754, os jesuítas entregaram 
o controle das missões, entretanto os 

guaranis, liderados por Sepé Tiaraju, 
recusaram-se a cumprir a ordem de 
mudança. A princípio os esforços fei-
tos pelo exército espanhol para remo-
ver vigorosamente os guarani das mis-
sões falharam, estendendo o conflito 
na região da La Plata. Em 10 de feve-
reiro de 1756, uma força combinada 
de 3 000 soldados espanhóis e portu-
gueses lutaram contra os guaranis na 
Batalha de Caiboaté.

O primeiro ataque – A Guerra Guaranítica

As missões jesuítas guaraníticas 
eram um conjunto de trinta cidades 
missionárias fundadas no século XVII 
pela ordem religiosa católica da Com-
panhia de Jesus, entre os aborígenes 

guaranis e povos relacionados, cujo 
propósito era sua evangelização. Ge-
ograficamente, quinze dessas missões 
se localizavam nas províncias atuais de 
Misiones e Corrientes, na Argentina; 

oito delas na atual região do Paraguai 
e as sete restantes, chamadas Missões 
Orientais, localizadas no sudoeste do 
Brasil. Todas estas regiões localizadas 
na jurisdição chamada Província Para-

Causas dos conflitos

O apanhado de informações a seguir faz parte de um artigo colaborativo disponível e editado na Wiki-
pidea – A Enciclopédia Livre, além das contribuições de Ana Luiza Jaskulski e Nelson Werneck Sodré 

Placa indicativa na estrada de acesso ao sítio

Foto - Marcos Demeneghi

guaria localizada no Virreinato do Peru 
e regiões abrangentes do atual Para-
guai, Argentina, Uruguai e partes da 
Bolívia, Brasil e Chile. 

Com o coroamento de Fernando VI 
(1746-1759), na Espanha, tendo como 
rainha Bárbara de Bragança (1711-
1758), filha de João V (1689-1750), de 
Portugal; o novo rei espanhol herdou 
o beligerante problema de frontei-
ras entre os dois domínios, causa de 
constantes guerras, arregimentação 
de tropas e da população. Fernando 
VI escolheu uma política conciliadora, 
optando pela neutralidade frente às 
tensões entre a França e a Inglaterra, 
e estabelecendo um momento de re-
construção do seu poder econômico 
e militar no mundo.[1] Consequente-
mente a aproximação com Portugal 
se tornou mais efetiva e crucial para 
o Tratado de Madrid no ano de 1750. 
Fernando VI foi coroado em 10 de ju-
nho de 1746. Em 12 de novembro já 
ocorriam as primeiras negociações 
para um tratado de limites abrangen-
te. 

Desde 1680, Portugal havia im-
plantado o enclave da Colônia do Sa-
cramento na sua banda oriental (atual 
Colônia, no Uruguai), em uma ope-
ração de interesse geopolítico para 
expandir suas fronteiras, mas que se 
revelara economicamente substancio-
so pelo contrabando da prata, do cou-
ro, do chifre, do sebo e da erva-mate. 
Três guerras importantes já haviam 
sido travadas pelo reduto, perdidas 
por Portugal, mas recuperado na esfe-
ra diplomática. Quando não estava em 

guerra ou ocupada, a Colônia do Sacra-
mento encontrava-se bloqueada per-
manentemente pela esquadra naval e 
tropas de terra da Espanha. Este con-
flito gerou um impasse nas as missões 
jesuíticas da bacia do alto Uruguai. 
Quando as negociações vislumbraram 
a permuta da Colônia do Sacramento 
pelos Sete Povos, o marquês de la En-
senada e o jesuíta Francisco de Rávago 
manifestaram-se contra. 

Desde o início das conversações, 
dois problemas de “usurpação” de 
territórios afloraram. A Espanha in-
dicava a exagerada progressão lusi-
tana sobre o sul, com a anexação do 
Rio Grande de São Pedro e parte da 
banda oriental do Uruguai, além da 
famigerada Colônia do Sacramento. 
Portugal, por sua vez, indicava a pos-
se espanhola ilegítima das Filipinas. 
Depois de diversas conferências, os 
dois reinos adotaram o princípio do 
Uti possidetis para as questões dos 
domínios ultramarinos, associado aos 
marcos notáveis das divisões naturais 
“dos montes ou rios grandes”. O cri-
tério possibilitou que Portugal ficasse 
com o domínio da Amazônia e a Espa-
nha com o do Rio da Prata, combina-
do com algumas concessões mútuas 
de territórios adjacentes. 

No entanto, a cessão das missões 
jesuítas aos portugueses foi um preço 
elevado para os líderes políticos espa-
nhóis. Desde a sua criação, os jesuítas 
foram capazes de criar uma barreira 
real para a penetração portuguesa 
no Rio de la Plata e no Paraguai, for-
mando, de fato, as únicas populações 

permanentes em uma fronteira irre-
soluta e tradicionalmente despovoa-
da, um fato que facilitou o avançado 
lusitano sobre ela. Além disso, os je-
suítas tinham conseguido com per-
suasão a pacificação hierárquica das 
tribos indígenas naquela região e sua 
conversão em trabalhadores discipli-
nados e convertidos ao cristianismo. 
Este valor agregado que os missioná-
rios indígenas tinham (sua integra-
ção social e a produtividade de que 
eram capazes) tornava-os objeto da 
ganância dos bandeirantes, expedi-
ções de caça de índios que, a partir 
de cidades como São Paulo, no Brasil 
Português, buscavam para propor-
cionar escravos mais baratos do que 
os negros africanos aos latifundiários 
portugueses para as suas explorações 
agrícolas. Ao longo do século XVII e 
na primeira metade do século seguin-
te, as bandeiras e os missionários in-
dígenas, liderados pelos jesuítas, en-
traram em confronto em confrontos 
sangrentos, geralmente favoráveis ao 
último, como, por exemplo, a batalha 
de Mbororé (sobre um afluente do 
curso superior do rio Uruguai), em 
1641. 

Por fim, a coroa espanhola prefe-
riu entregar esses domínios em troca 
da Colônia e o novo Tratado foi as-
sinado em Madri a 13 de janeiro de 
1750, tendo como signatários José 
de Carvajal e o visconde de Vila Nova 
de Cerveira (Luis Silva Teles). Deixa-
vam de valer o Tratado de Tordesi-
lhas (1494) e a Escritura de Saragoça 
(1529).

Das povoações ou aldeias, que cede 
S. M. C. na margem oriental do rio Uru-
guai, sairão os missionários com todos 
os móveis e efeitos levando consigo os 
índios para os aldear em outras ter-
ras de Espanha; e os referidos índios 
poderão levar também todos os seus 
bens móveis e semoventes, e as armas, 
pólvoras e munições, que tiverem em 
cuja forma se entregarão as povoações 

à Coroa de Portugal com todas as suas 
casas, igrejas e edifícios, e a proprieda-
de e posse do terreno. As que se ce-
dem por Sua Majestade Fidelíssima e 
Católica nas margens dos rios Pequiri, 
Guaporé e das Amazonas, se entrega-
rão com as mesmas circunstâncias que 
a Colônia do Sacramento, conforme se 
disse no artigo XIV; e os índios de uma 
e outra parte terão a mesma liberdade 

para se irem ou ficarem, do mesmo 
modo, e com as mesmas qualidades, 
que o hão de poder fazer os moradores 
daquela praça; exceto que os que se fo-
rem perderão a propriedade dos bens 
de raiz, se os tiverem. 

Artigo XIV: Sua Majestade Católica, 
em seu nome e herdeiros, cede à Co-
roa de Portugal para sempre tudo o 
que é ocupado pela Espanha, ou que 

Tratado de Madrid
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por qualquer título ou direito possa 
pertencer a ele, em qualquer parte da 
terra que por Estes artigos são decla-
rados pertencentes a Portugal; desde 
o monte dos Grandes Castelos e sua 
orla sul e costa do mar até a nascente 
e a principal origem do rio Ibicuí. E tam-
bém produz todas e quaisquer cidades 
e estabelecimentos que foram feitos, 
pela Espanha, no ângulo de terra entre 
a margem norte do rio Ibicuí e o lado 
leste do Uruguai, e aqueles que podem 
ter sido fundados na margem leste do 
país. Rio Pepirí e a cidade de Santa Rosa, 
e quaisquer outros que possam ter sido 
estabelecidos, pela Espanha [...]

Artigo XVI: Das cidades ou vilas 
que Sua Majestade Católica produz 
na margem oriental do rio Uruguai, os 
missionários partirão com os móveis 
e os efeitos, levando consigo os índios 
para povoá-los em outras terras da Es-
panha; e os índios acima mencionados 
também podem carregar todos os seus 
móveis, bens e semi-bens, e as armas, 
pólvora e munição que eles têm; de 
que forma as aldeias serão entregues 
à Coroa de Portugal, com todas as suas 
casas, igrejas e edifícios, e a proprie-
dade e posse da terra. Os que forem 
transferidos por ambas as Majestades, 
Católica e Fidelísima, nas margens dos 
rios Pequirí, Guaporé e Marañón, serão 
entregues nas mesmas circunstâncias 
que Colonia del Sacramento, conforme 
disposto no Artigo XIV; e os índios de 
ambos os lados terão a mesma liberda-
de de sair ou ficar, da mesma maneira 
e com as mesmas qualidades que os 
habitantes daquele lugar podem fazer; 
Somente quem sair perderá a proprie-
dade do imóvel, se o fizer.

Assim que o conteúdo do Tratado 
de Madri foi divulgado, nos dois reinos 
manifestaram-se contundente oposi-
ção. Em Portugal: António Pedro de 
Vasconcelos, ex-governador da Colônia 
do Sacramento; Alexandre de Gusmão, 
ex secretário do João V, que trabalhara 
no mapa geral; frei Gaspar da Encarna-
ção, irmão do duque de Aveiros; Go-
mes Freire de Andrade, governador do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais, com ju-

risdição no sul do Brasil; Sebastião José 
de Carvalho e Melo, futuro marquês 
de Pombal; mercadores e contraban-
distas. Em especial, unia-lhes a posição 
contra a troca da Colônia do Sacramen-
to pelas terras e cidades missioneiras 
(oriente do rio Uruguai e norte do rio 
Ibicuí), com a exclusividade castelhana 
sobre o Rio da Prata Na Espanha, os 
partidários de Carlos IV de Nápoles e 
Sicília, que viria a assumir o reino espa-
nhol como Carlos III, deram eco às suas 
declarações contra o convênio assina-
do por Fernando VI. Desde a penínsu-
la itálica, ele publicou uma declaração 

contra o tratado.
De fato, as forças contrárias ao tra-

tado eram tão contundentes que dava 
a impressão que não seria executado. 
Contribuía para isso a longa e peno-
sa doença de João V, acamado desde 
1747. A assinatura acorrera em sua 
pior inanição, em janeiro. Até sua mor-
te, em 31 de julho de 1750, os discur-
sos contrários pareciam colocar uma 
pá de cal naquela ação diplomática. En-
tretanto, assim que José I (1714-1777) 
assumiu o poder, seu gabinete resolveu 
cumprir o acordo. Dos colaboradores 
de seu pai manteve Pedro de Mota e 
Silva na Secretaria de Estado dos Ne-
gócios do Reino. As reformas iniciaram 
com a nomeação de Sebastião José de 
Carvalho e Melo para a Secretaria de 
Estado dos Negócios Estrangeiros, e 
Diogo de Mendonça Corte-Real para 
a da Guerra e da Marinha e Domínios 
Ultramarinos. Assim que as tratativas 
para a execução do tratado foram reto-
madas, a militância jesuítica retomou 
com contundência na península ibéri-
ca, em Roma e na América, a resistên-
cia em defesa de modificação ou revo-
gação, contrária a entrega das Missões 
da banda oriental do rio Uruguai. 

A área de principal litígio, a oriente 
do rio Uruguai, correspondia aos tra-
balhos das Primeira e Segunda comis-
sões demarcatórias. À Primeira estava 
adstrita a demarcação da linha que 
iniciava em Castillos Grande, percorria 
as nascentes dos rios da lagoa Mirim, 
passava pelas cabeceiras do rio Negro, 
e ingressava na principal nascente do 
Ibicuí, percorrendo o seu canal princi-
pal até a sua foz, no rio Uruguai. Deste 
ponto, a Segunda Partida, demarcava a 
linha do rio Uruguai, no sentido de ju-
sante. Ingressava no rio Peperi-guaçu, 
localizava a nascente do Santo Antônio, 
prosseguia pelo seu canal até o Iguaçu 
e, deste, findava no Salto Grande (Sete 
Quedas), início da demarcação de res-
ponsabilidade da Terceira Partida. Ou 
seja, cabia à Segunda fixar a divisão 
missioneira, realizando o corte demar-
catório principal da separação dos Sete 
Povos dos demais. 

[P. José Cardiel] Mapa/de la governación 
del Paraguay, y de la de Buenos ayres, 
con la linea divisoria de las tierras /de 

España y Portugal, ajustada entre las dos 
Coronas/ año de 1750; cuya poseción se 

pretende tomar este año de 1752

Mapa com a linha vermelha que mostrava 
o limite da demarcação na região próxima 

às Missões

Os dois comissários principais, Go-
mes Freire de Andrade e marquês de 
Valdelírios, com os comissários das três 
partidas encarregadas das demarca-
ções de limites do sul, se reuniram em 
1752 na costa atlântica, para começa-
rem os trabalhos. No entanto, quando 
em fevereiro de 1753, a Primeira Parti-
da Demarcadora chegou a Santa Tecla 
(Bagé, RS), estância do povo de São Mi-
guel, foi impedida de prosseguir. Seus 
comissários principais eram o coronel 
Francisco Antônio Cardoso (Portugal) 
e Juan de Echavarria (Espanha). Com a 
oposição indígena, retiraram-se para a 
Colônia do Sacramento e Buenos Aires. 
Ali foram recebidos pelos comissários 
principais. Consequentemente, não 
conseguiram realizar os levantamentos 
além das cabeceiras do rio Negro. As 
demarcações pelos rios Ibicuí e Uruguai 
seriam concluídas somente em 1759, 
depois da Guerra Guaranítica. 

Um ano após a publicação do trata-
do, em 17 de janeiro de 1751, firmou-
-se um Convênio Secreto Adicional. 
Por ele, os reis de Espanha e Portugal 
se comprometiam, em caso de uma 
resistência dos “índios e habitantes”, 
a realizar a transmigração das aldeias 
e territórios missioneiros, sob a força 
das armas. Esse Convênio Adicional era 
constituído de quatro artigos separa-
dos, nos quais, para garantir a posses-
são das terras permutadas de forma 
pacífica e perpétua, ambos os monar-
cas se comprometiam a obter a deso-
cupação dos territórios, por força das 

armas, caso não houvesse obediência 
imediata a essa medida. 

Se por um lado Tratado de Madri foi 
elaborado para acabar com os desen-
tendimentos entre Espanha e Portugal, 
no que se refere às respectivas posses-
sões na América, como forma de ame-
nizar ou resolver os conflitos até então 
latentes entre as Coroas Ibéricas; ao 
mesmo tempo em que tentava impor 
a paz , o acordo estabelecia a retirada 
dos povos Guarani do território com-
preendido pelos Sete Povos, criando 
assim, um conflito em potencial. Em es-
pecial, o ponto chave desse conflito foi 
a troca da Colônia do Sacramento e dos 
Sete Povos, entre Espanha e Portugal, 
respectivamente, configurou-se numa 
questão delicada que poderia trazer 
consequências graves para o Prata, 
marcando o fim da experiência dos po-
vos jesuítico-guaranis, e para a Europa, 
com a expulsão dos jesuítas e a extin-
ção da Companhia de Jesus. 

As autoridades ibéricas deram aos 
índios guaranis o prazo de um ano, para 
efetuar a entrega aos portugueses, o 
transporte de seus bens, a transferência 
de cerca de trinta mil pessoas. Em meio 
a isso, os índios dos Sete Povos resisti-
ram as exigências do tratado enquanto 
os jesuítas tinham a obrigação moral de 
tentar persuadir os índios a obedece-
rem as designações do rei, uma vez que 
a obediência que os jesuítas deviam ao 
rei através do Real Patronato. 

Para cumprir as designações do tra-
tado, por ordem do rei de Espanha, veio 

para a América o padre Luiz Altamirano, 
comissário eclesiástico, encarregado de 
supervisionar o cumprimento das es-
tipulações do tratado, designado pelo 
Real Patronato. Em carta ao Superior 
das Missões do Uruguai, Padre Strobel, 
de 22 de setembro de 1752, Altamira-
no impõe aos padres algumas deter-
minações. Em nome do rei e do Padre 
Geral e sob pena mortal, em virtude da 
Santa Obediência, que os jesuítas não 
impeçam, nem resistam direta ou indi-
retamente, por palavras ou por escrito, 
à mudança dos índios. A data em que 
deveria ser processada a transmigra-
ção foi estipulada: 3 de novembro de 
1752. Devido a inúmeras dificuldades 
comuns à mudança dessa monta não 
houve o tempo necessário para exe-
cutá-la dentro do prazo estipulado. Re-
solvidos então a não atender as ordens 
do Padre Altamirano, alguns jesuítas 
prenderam-se a subterfúgios, com a fi-
nalidade de retardar o máximo possível 
o deslocamento, na esperança de que 
com a demora, fosse abandonada essa 
ideia. Apesar de todas as tentativas de 
Altamirano para que se efetivasse uma 
mudança em geral pacífica, todas as 
investidas foram inúteis. Os Sete Povos 
não estavam dispostos e não se inti-
midaram com as sucessivas formas de 
pressão a que foram submetidos. Desta 
maneira os espanhóis foram considera-
dos obrigados a cumprir as disposições 
do tratado com a coroa portuguesa que 
deu origem a Guerra Guaranítica (início 
de 1754).

No início de 1754, o marquês 
de Valdelirios chegou a Buenos 
Aires da Espanha carregando um 
certificado real pelo qual o rei or-
denou ao governador de Buenos 
Aires, José de Andonaegui, que 
imediatamente levassem à força 
as sete cidades e as entregassem 
aos portugueses. Na execução 
do primeiro plano de guerra, os 
exércitos ibéricos atuariam sepa-

radamente. Os lusobrasileiros ata-
cariam Santo Ângelo, pelo norte; 
os castelhanos, São Francisco de 
Borja, pelo sul. Realizariam movi-
mentos de convergência, empur-
rando os indígenas para a margem 
ocidental do rio Uruguai. 

Em uma reunião realizada na 
ilha Martin Garcia entre Valdeli-
rios, Gomes Freire e Andonaegui, 
foi decidido que além do corpo 

veterano, as milícias de Montevi-
déu, Santa Fé e Corrientes seriam 
convocadas. Em maio de 1754, 
Andonaegui concentrou 1 500 sol-
dados em Rincón de las Gallinas 
(hoje Rincon de Haedo na conflu-
ência do rio Negro com o Uruguai) 
e avançou para a fazenda Yapeyú, 
onde chegou em junho. No en-
tanto, o mau tempo impediu a 
campanha e de modo que seus 

A guerra
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soldados foram derrotados pelos 
guarans sob o comando de Rafael 
Paracatú, cacique de Yapeyú. Com 
isso Andonaegui desistiu de conti-
nuar a campanha e retirou-se do 
rio Ibicuy para o Salto Chico do rio 
Uruguai em 10 de agosto, embora 
tenha conseguido capturar Para-
catu e levá-lo para Buenos Aires. 

As forças portuguesas sofreram 
os mesmos problemas climáticos 
e sendo atacados pelos guaranis 
sob o comando do capitão José 
Sepé Tiarayú. O ataque aconteceu 
no forte Jesus, María, José de Río 
Pardo, onde Tiarayú foi derrotado 
e capturado entre março e abril 
de 1754, embora ele tenha con-
seguido escapar. Os portugueses 
também tiveram que abandonar a 
campanha após um armistício re-
alizado em novembro de 1754 no 
rio Yacuí, onde os guaranis obtive-
ram a ajuda das tribos Charruas, 
Guenoas e Minuanes. Esse mes-
mo forte receberia Gomes Freire 
no dia 14 de agosto e partindo no 
dia 25 do mesmo mês, no entanto, 
enquanto se afastava da fortaleza, 
percebeu que um incêndio come-
çara e precisou retornar para so-
correr a guarnição. O forte fora 
parcialmente destrído pelo fogo e 
Gomes Freire partiu com suas tro-
pas no dia 26. 

As forças espanholas, coman-
dadas pelo governador de Bue-
nos Aires, José de Andonaegui e o 
governador de Montevidéu, José 
Joaquín de Viana, e os portugue-
ses, liderados pelo governador de 
São Paulo e Rio de Janeiro, Gomes 
Freire de Andrade, decidiram lutar 
juntos contra os indígenas em de-
zembro de 1755, com o objetivo 
de capturar o chefe superior da 
resistência guarani, cacique Sepé 
Tiaraju, cujo nome de batismo era 
José Sepé Tiarayú. Em fevereiro 

de 1756, forças de Andonaegui, 
reforçadas por 150 soldados da 
Espanha, juntamente com 1 670 
homens do governador de Mon-
tevidéu, 1 200 soldados portu-
gueses sob o comando de Gomes 
Freire, se encontraram em Santa 
Tecla para avançar em São Miguel. 
Entretanto os guaranis evitaram 
lutar e limitaram-se a uma guerra 
de guerrilha. Sepé Tiaraju acabou 
sendo morto pelo governador Via-
na na Serra de Batoví, em uma das 
reuniões dos guerrilheiros gua-
ranís com as tropas aliada. Com 
isso Nicolás Ñanguirú (uma pala-
vra que em guarani significa “fle-
cha do diabo”), antigo corregedor 
da cidade de Concepción, assumiu 
o comando dos guerrilheiros gua-
ranis. 

Em 10 de fevereiro de 1756, na 
colina de Caibaté, o exército alia-
do, com cerca de 2 500 homens, 
cercou Ñanguirú e seus homens e 
os exterminou. No campo de ba-
talha, 1 511 guarani foram mor-
tos, entre eles o líder Ñanguirú e 
154 prisioneiros, algumas cente-
nas conseguiram fugir. O exército 
aliado sofreu apenas 4 mortos (3 

espanhóis e um português) e 30 
feridos (10 espanhóis, entre eles 
Andonaegui e 20 portugueses, 
incluindo o capitão Luis Osorio). 
No dia seguinte, eles entraram em 
São Miguel e exigiram a rendição 
das outras cidades, que aceita, ex-
ceto em São Lourenço. 

Após este conflito, as missões 
jesuítas acabaram e a resistência 
guarani foi praticamente cessada. 
Entretanto alguns pequenos gru-
pos guaranis que resistiram a ren-
dição a praticar as táticas da terra 
queimada, queimando as cidades 
de São Miguel e São Luiz Gonzaga. 
Santo Ângelo foi convertido em 
um quartel para as tropas espa-
nholas e São João Batista para as 
tropas portuguesas. Finalmente, 
em maio de 1756, a última luta 
ocorreu em São Miguel acabando 
em definitivo a Guerra Guaraníti-
ca. 

Em 8 de junho, Andonaegui en-
cerrou a guerra e supervisionou a 
evacuação dos índios para o oeste 
do rio Uruguai, o exército aliado 
permaneceu por dez meses nas 
Missões, os portugueses recuan-
do para o Rio Pardo sem poder 
concordar com o limite na nascen-
tes do rio Ibicuy e sem entregar a 
Colonia de Sacramento à Espanha 
em 12 de dezembro de 1757. 

Por ocasião da Guerra de De-
marcação, a redução de São Lou-
renço foi surpreendida por um 
exército sob o comando de um 
oficial chamado Viana, tendo feito 
prisioneiro o Cura Padre Thadeu 
Hennis.

• 1759 - Expulsão dos Jesuítas 
de Portugal

• 1767 - Expulsão dos Jesuítas 
da Espanha

• 1773 - Extinção da Companhia 
de Jesus (Jesuitas)

Comandante Português – Gomes Freire de 
Andrade

Desde a anulação do Tratado de Madrid, em 1761, 
a política entre a Espanha e Portugal estava muito de-
licada. Portugal se alia à Inglaterra na Guerra dos Sete 
Anos, na Europa, e não participa do Pacto de Família, 
ficando, assim, novamente contra a Espanha. Saben-
do dos atritos políticos entre as duas coroas, D. Pe-
dro Cevallos, governador de Buenos Aires, prepara-se 
para invadir as possessões portuguesas aqui no sul. 
Gomes Freire, sabendo dos planos de Cevallos, forti-
fica e abastece o Forte Jesus Maria e José e mobiliza 
a população de Rio Pardo para a defesa do povoado. 
Essa defesa faria jus ao apelido que recebeu esse for-
te: Tranqueira de Rio Pardo.

A Espanha, enfim, declara guerra a Portugal, e, em 
29 de outubro de 1762, D. Pedro Cevallos invade a Co-
lônia do Sacramento. Para assegurar a defesa das pos-
sessões portuguesas, Gomes Freire manda construir, 
em fins de 1762, o Forte Santa Tereza, situado ao sul 
do Forte de São Miguel. O governador de Buenos Aires 
segue a sua marcha conquistadora, tomando os Fortes 
Santa Tereza e São Miguel, em 1763. Esses fortes fo-
ram facilmente conquistados por Cevallos, devido às 
ordens contraditórias entre os oficiais portugueses. A 
maioria dos soldados entregou-se com seu comandan-
te, mas muitos fugiram em direção a Rio Grande.

No dia 24 de abril de 1763, o comandante espanhol 
D. José Molina ocupa Rio Grande. Os portugueses ten-
taram defender a outra margem do canal, impedindo a 
investida espanhola até Rio Pardo e até a Ilha de Santa 
Catarina. Contudo, diante do ataque fulminante de Ce-
vallos, os poucos soldados portugueses não resistiram. 
Os espanhóis postaram guardas em São José do Norte 
e impediram a passagem de embarcações portugue-
sas pelo canal. Os portugueses tinham dificuldades de 
abastecer e articular seus soldados, pois não podiam 
navegar na Lagoa dos Patos e no canal de Rio Grande. 
O comércio entre os povoados também estava com-
prometido. A sede do governo foi transferida para a 
Capela do Viamão, onde já havia um registro. Os por-
tugueses adotam a prática de guerrilhas na Campanha 
e no nordeste do estado, privando os espanhóis de 
gado e cavalhadas.

Com a assinatura do Tratado 
de Paris, a Espanha deveria en-
tregar a Portugal a Colônia do 
Sacramento e Rio Grande. Ce-

vallos entregou a Colônia do Sa-
cramento, mas negou-se a entre-
gar Rio Grande. Paralelamente, 
em julho de 1767, os jesuítas são 
expulsos dos Sete Povos. 

A direção das aldeias missioneiras foi confiada aos 
Franciscanos, e administradores passaram a cuidar 
dos negócios das Missões. A expulsão dos jesuítas da 
região trouxe tranquilidade aos portugueses, pois os 
índios não aceitaram os novos chefes e voltaram à vida 
selvagem.

O coronel José Marcelino de Figueiredo é nomeado 
governador de Rio Grande de São Pedro em nove de 
março de 1769. Recebe ordens de fundar novas povo-
ações para impedir novas invasões espanholas. Assim, 
José Marcelino transfere a sede do governo para Por-
to dos Casais e cria as freguesias de Taquari e Santo 
Amaro.

Em 1772, os missioneiros constroem o Forte de 
Santa Tecla para dali as tropas espanholas partirem e 
atacar Rio Pardo e Campos do Viamão, forte que se 
localizava perto de Baga. O exército espanhol avan-
ça em direção a Rio Pardo, mas é surpreendido pelas 
tropas de Rafael Pinto Bandeira, que não conseguem 
detê-los. Os espanhóis, então, chegam até Rio Pardo, 
porém recuam e retornam para Rio Grande, sendo fus-
tigados pelas guerrilhas portuguesas.

Em fevereiro de 1776, as tropas luso-brasileiras 
cercam o Forte de Santa Tecla, e, em 24 de março, os 
espanhóis entregam o forte, que é arrasado pelos lu-
so-brasileiros. Estes, depois, ocupam as estâncias mis-
sioneiras, roubam o gado e dividem em sesmarias as 
terras entre o rio Jacuí e Camaquã. Finalmente, em 2 
de abril de 1776, os portugueses retomam a vila de Rio 
Grande, após o cerco por terra e mar.

Os espanhóis não queriam aceitar a derrota em Rio 
Grande e prepararam nova ofensiva por mar. Como 
foram impedidos de chegar a Rio Grande, devido aos 
fortes ventos, resolvem atacar a Colônia do Sacramen-
to e, em 3 de abril de 1777, começam a desmantelar a 
fortaleza que motivou tantas lutas.

A paz retorna às duas coroas com a assinatura do 
Tratado de Santo Ildefonso, em 12 de outubro de 1777, 
o qual estabelecia que a Colônia do Sacramento seria 
entregue aos espanhóis e seriam criados os campos 
neutrais ao longo da linha divisória.

A Invasão espanhola
Ana Luiza Jaskulski
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A Campanha da Primeira Conquista Portuguesa

Após a assinatura do Tra-
tado de Santo Ildefonso, em 
1777, o Rio Grande de São 
Pedro viveu alguns anos de 
paz, e a capitania prosperou. 
Novos casais açorianos aqui chega-
ram, intensificando a agricultura nas 
datas repartidas e doadas. A indústria 
do charque e da tourama progredia, 
e a pecuária crescia com a instalação 
de inúmeras estâncias nas sesmarias 
doadas. A paz trouxe a diminuição dos 
militares, que trocaram as fileiras por 
sesmarias, tornando-se proprietários 
de estâncias. Os povoados e as estân-
cias prosperavam, contrastando com a 
pobreza e a desorganização dos Sete 
Povos. Desde a expulsão dos Jesuítas, 
os Sete Povos, entregues a adminis-
tradores leigos, perderam todo o seu 
apogeu e organização social: casas 
em ruínas e lavouras abandonadas, 
os índios voltando a viver conforme 
seus antigos costumes, aventureiros 
de ambas as Coroas roubando o gado 
das estâncias missioneiras. Os portu-
gueses sabiam da situação em que se 
encontravam os Sete Povos: além de 
abandono social e econômico, esta-
vam praticamente desguarnecidos de 
força militar, e os poucos índios que lá 
moravam odiavam os administradores 
espanhóis. Logo as Missões tornaram-
-se uma presa fácil e tentadora para os 
portugueses.

Na Europa, a Espanha declara guer-
ra a Portugal em 2 de março de 1801 

(Esta declaração foi feita pela impo-
sição de Napoleão). Esse aconteci-
mento repercutiu em Rio Grande de 
São Pedro: o governador Veiga Cabral 
reúne os poucos recursos e soldados 
de que dispõe (convocou os soldados, 
anistiou desertores e chamou licencia-
dos), fortalece a Vila de Rio Grande e 
a tonteira de Rio Pardo. Prevendo pe-
rigo ante uma nova guerra contra os 
espanhóis e constatando a miséria do 
exército português, o povo supriu es-
pontaneamente a organização militar. 
Essa união levou o exército português 
à vitória. Os espanhóis também esta-
vam com seu exército enfraquecido. 
Diante do ataque das forças portugue-
sas, recuaram para suas fortificações, 
porém não resistiram muito tempo. 
Os espanhóis entregaram aos portu-
gueses o Forte de Cerro Largo e outros 
pontos de fronteira, como o Forte San-
ta Tecla, a vila São Gabriel do Batovi e 
uma vasta região das Missões.

José Borges do Canto era um dos 
soldados anistiados. Conhecedor 
dos campos do oeste do Rio Grande 
de São Pedro, fazia o tráfico de mua-
res e gado vacum daquela região. Ao 
apresentar-se em Rio Pardo, recebeu 
a missão de atacar os Sete Povos. Se 
desse certo, seria promovido a capi-
tão, mas se fracassasse seria abando-
nado como desertor, não comprome-
tendo, assim, o governo da capitania. 
Com armas e munições e a liberdade 
de engajar nessa missão homens que 
quisessem colaborar, Borges do Canto 
partiu com 14 desertores. Durante a 

jornada, incorporaram-se 26 comba-
tentes e mais 300 índios missioneiros 
descontentes. Depois de atacar alguns 
redutos fortificados, Borges do Canto 
dirige-se para São Miguel, então já 
com um exército de 1000 índios. No 
dia 8 de agosto de 1801, sitiou São 
Miguel: 3 dias depois, o governador 
espanhol entrega essa missão. Com o 
auxílio dos caciques guaranis, as ou-
tras missões foram também entregues 
pelos espanhóis, havendo resistência 
apenas em São Borja, a qual foi ven-
cida em 23 de novembro. A região 
missioneira foi povoada por tropeiros 
paulistas e curitibanos que receberam 
sesmarias. A posse das Missões pe-
los portugueses sofreu ainda muitos 
ataques de espanhóis descontentes 
com a perda desse território. Quando 
a notícia de paz entre as duas Coroas 
aqui chegou, os luso-brasileiros am-
pliaram a capitania de Rio Grande de 
São Pedro, somando-se ao território 
português as Missões, até o rio Ibicuí 
e toda a área sul, do rio Camaquã até 
o rio Jaguarão.

Estavam, assim, de posse de todo 
o território missioneiro, isto é, dos 
Sete Povos, quando veio a notícia do 
Tratado de Paz de Badajoz, mandando 
que tudo ficasse como estava no mo-
mento. Por esta forma foi que a região 
missioneira do Rio Grande do Sul en-
tregue ao Brasil pelo Tratado de Ma-
drid (1750) e retirado pelo de Santo Il-
defonso (1777), ficou definitivamente 
incorporado ao território da Província 
de São Pedro .

Ana Luiza Jaskulski

As Campanhas de Artigas nas Missões

Em 1816, as Missões Orientais (7 po-
vos) foram invadidas pela primeira vez 
por Andrezito Artigas por Santana do 
Livramento e São Borja.  Francisco das 
Chagas Santos comandou a resistência 
em São Borja, atacada em 20 de setem-
bro. Apoiado por José de Abreu, venceu 
a Batalha de São Borja, derrotando André 
Artigas definitivamente em 3 de outubro

As tropas de Anrezito Artigas invadi-
ram as Missões Orientais (7 povos) pela 
segunda vez pelo passo Santo Isidoro, 
em 25 de abril de 1819, se apoderando 
de São Luís Gonzaga e São Nicolau. Para 
combatê-lo, foi destacado um Regimento 
de Cavalaria de Milícias, comandado pelo 
coronel Diogo de Morais Arouche Lara, 
que foi vencido e morto em ação.

O conde da Figueira enviou novas tro-
pas, mas encontrou São Nicolau abando-
nada. O coronel José de Abreu foi deixa-
do na cobertura do Rio Arapeí, deslocou 
forças de Bagé para Las Cañas e guarne-
ceu Jaguarão, em 6 de junho esmagou os 
invasores.  André Artigas foi preso perto 
do passo de San Izidro e levado para o Rio 
de Janeiro, onde viria a falecer na Fortale-
za de Santa Cruz da Barra. 

Em 1819, as forças do Governador 
Conde de Figueira, que combateram 
André Artigas quando da invasão do 
território missioneiro, estiveram em São 
Lourenço. Essas forças tinham, como 
Capelão Militar, o Bispo Dom Feliciano 
Prates que, em companhia de mais dois 
Padres, foram recebidos e alojados em 
das selas do antigo Colégio Jesuíta onde 
residia o Cura espanhol.

Por ocasião da capitulação de São 
Lourenço, quando da conquista das mis-
sões quem arrebatou o Estandarte dessa 
Doutrina foi o Tenente Gabriel Ribeiro de 
Almeida.

A igreja de São Lourenço foi incendia-
da em 1819. As casas foram demolidas e 
o material transportado para a campa-
nha a fim de ser utilizada em novas cons-
truções.  

Ainda no século XVIII, os habitantes 

de São Lourenço levantaram uma peque-
na Capela em homenagem ao Padroei-
ro, aproveitando o material que sobrou 
do incêndio, inclusive usando uma das 
portas laterais para ser a de entrada. Na 
igreja jesuíta de São Lourenço, havia nove 
sinos. A imagem de São Lourenço, media 
mais de dois metros de altura.

Em janeiro de 1820, José Artigas, pai 
adotivo de Andrezito,  de seu acampa-
mento em Tacuarembó, invadiu nova-
mente o Rio Grande do Sul, obrigando 
o coronel José de Abreu a recuar para o 
passo do Rosário. O conde da Figueira, 
então, deslocou-se de Porto Alegre com 
novas tropas, atacando Artigas nas nas-
centes do Rio Tacuarembó, em 20 de 
janeiro de 1820, e derrotando o último 
exército artiguenho, comandado pelo 
coronel Latorre. Artigas foi abandonado 
pelos caudilhos de Corrientes e em 23 de 
setembro de 1820 exilou-se no Paraguai, 
de onde não mais voltou. 

Com essas vitórias e a tomada de 
Montevideo, Portugal, depois de 40 
anos, colocava os limites do Brasil no Rio 
da Prata

Como toda história tem dois lados é 
importante analisar também a versão 

que apoia  Andresito, como era chamado, 
nasceu em São Borja, por volta de 1783; 
para outros, em Santo Tomé, Argentina, 
país onde é tido como herói. Conforme 
alguns dados bibliográficos dos herma-
nos que afirmam: “gracias a Andresito 
somos argentinos.” 

Pois Andresito, órfão de pai, foi cria-
do com o chefe político uruguaio José 
Artigas, no auge do federalismo que se 
estendia pela Banda Oriental (Uruguai), 
Misiones, Entre Rios, Corrientes, Santa Fé 
e Córdoba, povos esses que formavam 
a Liga dos Povos Livres, que posicionava 
contra o poder central de Buenos Aires.

Andresito Guacurari Artigas tornou-
-se Capitão de Blandengues, chegou a 
ser governador de Misiones e Corrien-
tes, na Argentina, assumindo o Coman-
do Geral de Misiones, aonde chegou a 
governar os 15 povos das Missões en-
tre os rios Uruguai e Paraná. Algumas 
campanhas são destacadas na carreira 
do peleador Andrés: a campanha do rio 
Uruguai contra a invasão luso-brasileira.

Quando suas forças cruzam o Uru-
guai e atacam o furriel Atanásio José Lo-
pes, no acampamento da barra do Cam-
bai, em Itaqui, em 1816; a campanha 
de Corrientes em defesa do federalismo 
(1818-1819), e a segunda campanha do 
rio Uruguai contra novamente os luso-
-brasileiros, em 1819, que culminou na 
sua captura e posterior envio para a pri-
são da Ilha das Cobras, no Rio de Janeiro. 
Nessa cidade, possivelmente teria faleci-
do. Sua história chega até esse ponto.

Destacou-se por defender seu povo e 
provocar a liberdade de todos os cativos 
guaranis nas mãos dos colonizadores.

Andresito é seduzido pelos ideais 
federalistas e o sonho de José Gerva-
cio Artigas em criar um protetorado na 
América Meridional, a “Liga de los Pue-
blos Libres”, que uniriam em uma só Na-
ção as Missões paraguaias, argentinas e 
luso-brasileiras, toda a Banda Oriental, 
além das Províncias argentinas de Santa 
Fé, Corrientes e Entre Rios.

Conteúdo editado na Wikipidea – A Enciclopédia Livre.

Mapa do Protetorado de Artigas – pretensão de criar 
um novo País onde as Missões estavam incluidas

Foto - Jonas Demeneghi

Vista aérea do sítio arqueológico de São Lourenço Mártir - Pórtico de enquadramento da escadaria de entrada e cemitério



Grande Projeto Missões Coleção: Reduções Missioneiras São Lourenço Mártir

Guia turístico do Sítio Arqueológico de São Lourenço Mártir - Edição 01/2021 84 Página 85Coleção: Reduções Missioneiras

Frutuoso Rivera invade o território das Missões

Don Fructuoso Rivera-, desertor do 
Exército Imperial, rompido com Laval-
leja, declarado traidor pelo governo 
platino, que lhe cassara a patente de 
Brigadeiro e o condenara à morte- con-
seguira a duras penas fugir de Buenos 
Aires e buscar refúgio na província de 
Santa Fé, colocando-se sob a proteção 
do governador Don Estanislau Lopez. 
Isto em fins de 1826.

Instalada a anarquia política que 
se seguiu à queda do presidente Riva-
davia, Don Fructuoso, ofereceu seus 
serviços ao presidente provisório e 
apresentou um plano de entrar pelas 
Missões e atacar os imperiais pela re-
taguarda, ocupando Rio Pardo e Porto 
Alegre

O presidente provisório, esquivou-
-se de decidir. Seu sucessor, governa-
dor de Buenos Aires, Manoel Dorriego, 
que concordava com qualquer coisa 
que servisse para acelerar o término do 
conflito com o Brasil, aceitou discutir o 
assunto.

Rivera assinou em 27 de Out de 
1827, em nome das províncias de Entre 
Rios e Santa Fé um tratado com Bue-
nos Aires, com o objetivo de levantar 
forças militares para ocupar os povos 
das Missões Orientais. Deixou Santa Fé 
e instalou-se nas margens do Uruguai. 
Em Março de 1828, Rivera, já na Banda 
Oriental recrutava forças. Em 21 Abril 
de 1828, a frente de 140 homens ini-
ciou a invasão do Rio Grande, em mui-
to pouco tempo esse efetivo já ultra-
passava um milhar incondicionalmente 
apoiado pela população civil. Com a 
destruição das reduções jesuíticas, e 
instalação de uma administração laica, 
os missioneiros tentaram retornar à 
vida selvagem. Os padres haviam ino-
culado o germe civilizatório e eles não 
se adaptaram. Tinham instintiva idola-
tria pelos caudilhos. Não havia grandes 
diferenças entre o que aconteceu  nas 
Missões  em 1801, com Borges do Can-
to; em 1815 com Artigas; e em 1828 
com Rivera.

INVASÃO - TRAVESSIA DO IBICUÍ
A 21 de Abril de 1828 uma tropa 

com 80 homens ao comando do capitão 

Felipe Caballero, chegou ao passo do 
Ibicuí e caiu de surpresa sobre a guar-
da, matando o comandante e 19 praças 
e aprisionando 23 inimigos. O tenente 
morto chamava-se Mariano Pinto de 
Oliveira. O passo do rio Ibicuí passou 
a ser chamado de MARIANO PINTO. A 
tropa de Rivera dividiu-se em três fra-
ções. A 1ª Divisão sob o comando de 
Caballero foi lançada na direção de São 
Francisco de Assis; a 2ª Divisão coman-
dada por seu irmão, major Barnabé, foi 
dirigida para São Borja (capital das Mis-
sões), e a 3ª Divisão, sob seu comando, 
marchou para a serra de São Martinho. 
Rivera se adonou rapidamente de toda 
a área missioneira, sempre vulnerável e 
sempre descuidada. O 25° Regimento 
de Cavalaria havia se deslocado para 
Jaguarão. O 24° Regimento de Cavala-
ria, formado inteiramente por índios, 
desertou inteiro com a aproximação 
dos orientais, deixando sozinho seu 
comandante Tenente Coronel José 
Fontoura Palmeiro. As tropas milicia-
nas que não engrossaram as forças de 
Rivera, debandaram em impressionan-
te desordem. O Comandante das Mis-
sões, coronel Joaquim Antonio de Alen-
castre, ficou abandonado com apenas 
um sargento e seis soldados. Doente, 
foi obrigado a fugir para Cruz Alta, 
sempre perseguido por Rivera. Nesta 
perseguição a bagagem e os arquivos 
do comando foram aprisionados na re-
gião de Santiago (Eram duas carretas). 
No final de Abril o alferes José Silveira 
com toda sua guarda de 24 homens, 
o Tenente Pavão com 35 soldados e o 
capitão Boaventura Soares da Silva com 
seu esquadrão de 122 homens, entre-
garam-se aos orientais. Uma espécie 
de loucura se apoderou dos oficiais de 
prestígio e que comandavam guardas e 

destacamentos, fizeram causa comum 
ao invasor. Até a guarnição de fluvial 
de São Borja, comandada pelo tenente 
Justo Yegros- 75 marujos teve que le-
vantar ferros e escapar, pois a indiada 
tentou saquear suas naves e canoas.

Enquanto ocorria a invasão, os re-
presentantes platinos e brasileiros se 
reuniam no Rio de Janeiro, sob a orien-
tação do embaixador Britânico para 
acertar o acordo de paz que motivara 
no ano anterior a Batalha do Passo do 
Rosário entre o Visconde de Barbace-
na e o General Alvear (Argentino).

Finalmente em 27 de Agosto de 
1828 foi assinada a Convenção preli-
minar de Paz, ratificada pelo Brasil em 
30 de Agosto, e pela Argentina a 29 de 
Setembro do mesmo ano.

A notícia da Convenção Preliminar 
de Paz, chegou a Don Frutuoso Rivera, 
senhor das Missões, em 17 de Setem-
bro de 1828, que ficou furioso com o 
fracasso de sua invasão. Além de todo 
o gado disponível e de cavalares, Rive-
ra também levou milhares de índios 
missioneiros. Também com toda a cal-
ma saqueou todas as vilas, levando oi-
tenta carretas com o que existia de va-
lor nas sete igrejas e nos depósitos de 
gêneros. Para os Argentinos e Orien-
tais se tornou um herói, tanto que a 
cidade uruguaia junto a Livramento 
tomou o nome de Rivera. No dia 30 
de Dezembro de 1828, uma resolução 
oficial do governo uruguaio o definiu 
como “digno e altamente benemérito 
general, e restituiu sem mancha  sua 
reputação e honras”

Após a retirada de Rivera, a admi-
nistração Imperial, retornou ao ter-
ritório, encabeçada pelo coronel Oli-
vério Ortiz, nomeado comandante da 
Fronteira .

Nelson Werneck Sodré

1756 Guerra guaranítica (sem a entrega do território) |Domínio Espanhol|

1631 Borges do Canto |Domínio Português|

1633 Andresito Artigas |Liga das Nações|

1690 Chagas Santos |Domínio Português|

1828 Frutuoso Rivera |República ‘Unidas da Prata’|
1829 Tropas Portuguesas | Domínio Português)

Ações militares de conquista nas missões
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Símbolos 
missioneiros: 
A cruz
Dentre os diversos temas missioneiros dos 
mais discutidos, ainda permanece entre nós 
o da conhecida cruz, como distintivo desta 
primeira saga fundante do Rio Grande do 
Sul. Tal se verifica não apenas quanto a seu 
desenho e sua designação: naquele relati-
vo aos trifólios – completos ou podados – e 
nesta em relação às várias versões encon-
tradas em épocas e geografias distintas.

Por - Emiliano Limberger

A interpretação hermenêutica, parece, ainda não 
conseguiu apresentar versão única  desta rica simbolo-
gia. Sabe-se que os trifólios se referem à Trindade, re-
ferência  devocional típica dos jesuítas. As duas hastes 
horizontais trazem à evidência a fé  redobrada do fiel, 
convidado a carregar com a de Cristo a sua própria cruz 
vivencial (Lc  9, 23).

Em seu conjunto, o emblema representa com sua 
singular característica (diferenciada  das demais sími-
les) a vinculação direta dos curas missioneiros ao papa. 
Pela  circunstância especial de tolerância, foi aceito o 
desenho dos trifólios podados, para  propiciar a con-
vivência pacífica com tal limitação canônica, condição 
levantada por d.  Bernardino Cárdenas.

As duas indagações restantes se entendem 
assim :

a) na realidade histórica, era costume o condenado 
(condenação dos romanos)  carregar apenas a haste 
horizontal. Feita a crucifixão, era aquela encaixada na 
haste  vertical, chantando-se-a previamente (no caso, 
no Gólgota);

b) porém, a presença dos  cinco trevos correspon-
de às cinco chagas de Cristo. Preliminarmente cabe 
esclarecer,  no entanto, que este cruzeiro identificava 
apenas os jesuítas reducionais (Missões),  sendo o em-
blema geral (IHS) da Companhia de Jesus, o que todos 
os seus membros  usavam.

Compulsando-se minuciosamente o célebre mapa 
primordial do jesuíta Luis Ernot  (mais conhecido como 
sendo de Carrafa, superior geral da Companhia de Je-
sus –  Roma, ao qual foi ofertado), encontra-se dado 
bastante surpreendente, porque  revelador significa-
tivo nesta questão da origem deste desenho litúrgico.

A carta geográfica foi denominada “Paraquaria 
vulgo Paraguay et adjacentibus”,  assinalando, a par 
dos guaranis, outras parcialidades indígenas da atual 
América do  Sul, como os moxos e os chiquitos (ter-
ritório atual do Equador e da Bolívia). Aí consta a  re-
dução “Concepción”, obviamente não a homônima da 
banda ocidental do Uruguai,  eis que, aquela, junto ao 
rio Guapaí, subafluente do Iraíbe (N de Santa Cruz de 
la  Sierra, pátria do padre Cristóvão). Junto ao mesmo 
consta esta missão chiquita de  “Concepción” assinala-
da simbolicamente com sua cruz missioneira de duas 
hastes  horizontais (sic), diferente aliás das demais, in-
digitadas estas com o desenho normal  da cruz latina.

Verificando-se datar o mapa em foco de 1631/32, 
constata-se ser portanto de 50 anos  antes da vinda do 
mencionado padre Francisco Robles SJ, o qual – segun-
do alguns  autores – teria com seus coevos trazido este 
cruzeiro diferenciado para nossas Missões  paraquaio-
-parano-uruguaias. Estes dados de localização estão 
confirmados em outros  mapas (in “Historia de los Mo-
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xos”, de J. Chávez Suárez – 2ª edi-
ção D. Bosco, La Paz,  1986 e “Mi-
siones de la Cia. de Jesús”, Madrid, 
MCMXLIX). Por seu turno, no Arqui-
vo  Geral da Companhia de Jesus 
(Roma) encontra-se mapa em que 
cada redução dos 30  povos está as-
sinalada com esta cruz missioneira 
com trifólios completos.

Para se entender melhor a ques-
tão, mister recordar a respectiva 
história do  surgimento do segundo 
desenho com os trifólios truncados. 
A apresentação inicial  contava com 
estes de forma completa (sem cor-
tes). Esta alternativa surgiu com a  
contestação do bispo d. Cárdenas 
(Assunção/Paraguai). Este questio-
nou reiterada e  abertamente a não 
subordinação canônica dos curas je-
suítas a seu comando. Isto  porque 
havia dispositivo, transformando as 
“Missões” depois de 10 anos de vi-
vência  em “doutrinas”, com o que 
as primeiras passavam como paró-
quias a sua jurisdição (e  não mais 
vinculadas diretamente ao papa). 
Os jesuítas opuseram-se, porque 
haviam  aceitado as Missões sem 
tal condição (paroquiado).

Para contemporizar, finalmente 
aceitaram parcialmente esta subor-
dinação, chegando  a alterar as re-
gras básicas da própria ordem. Com 
isto, surgiu (para caracterizar esta  
situação) o cruzeiro com os trifólios 
cortados. Limitação canônica pre-
vista, aliás, no  padroado: aliança da 
Igreja com o Estado. Entretanto, ha-
vendo apoios de várias  autoridades 
aos jesuítas, como a audiência de 
Charcar, manteve-se a forma inicial  
simultaneamente.  

A rigor, as Missões (25 primeiras 
reduções – 1625-40) e os 7 Povos 
não estavam, de  mais a mais, sujei-
tos a esta estranha alteração, pois 
canonicamente subordinavam-se  
ao episcopado de Buenos Aires (e 
não ao de Assunção) desde seu iní-
cio.  O padre  Roque González rece-
beu então a outorga governamen-
tal episcopal. Aliás, a redução de  

São Lourenço Mártir (formada pela 
primitiva de Santa Maria Maior, 
banda ocidental  uruguaia), surgira 
na primeira fase, antes do discutí-
vel episódio de d. Cárdenas (1630-  
50). Assim, trouxeram consigo sua 
cruz missioneira, não adotando a 
cruz doutrineira.  Esta designação 
seria mais apropriada para a aceita 
atualmente na região dos 7 Povos.  
Como símbolos, valem emblemati-
camente o mesmo.

Eis a autêntica cruz missioneira, 
com as cinco pontas em trifólios, 
que nossas 32 reduções (25 da pri-
meira fase e sete da segunda) os-
tentavam.  Foram elas consideradas 
por Voltaire como “triunfo da hu-
manidade”.

A pesquisa sobre a real origem 
da cruz cristã com duas hastes ho-
rizontais ainda parece não ter sido 
feita em sua totalidade histórica. 
Assim, a afirmação de que “Pedro 
Ballester Lorca, com sua obra ‘La 
Cruz de Caravaca’ seria o maior 
pesquisador sobre o tema (desta 
cruz) e sua presença no mundo” 
parece carecer ainda de plena cre-
dencial (in “Pedido de Perdão ao 
Triunfo da Humanidade”, de José R. 
de Oliveira, p. 209).  Eis que, em “Os 
Templários”, comentando-se as cru-
zadas do século XII em diante, ano-
ta a respeito várias considerações 
importantes, inclusive aludindo ao 
cruzeiro encimando as primitivas 
torres do primeiro templo do San-
to Sepulcro de Jerusalém. Aí estão 
estampadas as fachadas primevas e 
as novas construídas pelos templá-
rios, ao reconquistar a cidade santa 
aos maometanos. No desenho dos 
zimbórios constam três cruzes de 
duas hastes horizontais (no entan-
to, sem os trifólios, acréscimo jus-
tamente dos jesuítas missioneiros).

Este dado, portanto, levanta dú-
vida quanto à informação de Lorca, 
o qual refere a data de 1232 como 
sendo a origem deste novo símbo-
lo católico, em Caravaca, quando 
os mouros estavam dominando 

Valência e Múrcia. Então, o rei mu-
çulmano teria solicitado conhecer a 
liturgia da missa, ocasião em que, 
faltando a necessária tradicional 
cruz no altar, anjos a teriam trazido 
milagrosamente com tal configura-
ção, podendo-se assim afinal efetu-
ar-se a cerimônia…

Portanto, as cruzes constantes 
nas referidas cúpulas pelos jeru-
salêmicos devem datar assim de 
bem antes, pois este templo lá já 
era vetusto então, construído pois 
anteriormente à denominação ma-
ometana, que os cruzados vieram a 
libertar a partir do século XII.

Convém, outrossim, assinalar 
que as mesmas, contando com os 
dois madeiros horizontais, contudo 
não continham os trifólios em suas 
pontas. Este detalhe constituiu jus-
tamente a especialidade agregada 
pelos jesuítas missioneiros daqui 
ao desenho básico. Não se pode, 
consequentemente, considerar, 
como na análise do nosso autor 
contemporâneo (aliás, de tanto 
mérito), “reprodução”, segundo ex-
pressão do autor espanhol, a qual 
repete textualmente.  Outros deta-
lhes (com o os anjinhos ao sopé e 
a inscrição INRI) são relativamente 
secundários, para caracterizar com-
provadamente a origem em Cara-
vaca, donde teria sido transladada 
para nossas Missões.

Portanto, o desenho consta de 
cinco trifólios completos (como de 
resto os truncados após os episó-
dios de d. Cárdenas) constituem 
modelo originário em nossas Mis-
sões (1610 em diante e 1650 res-
pectivamente).

Como retro referido, este as-
sunto da cruz missioneira, parece, 
ainda não tem sido até agora bas-
tante estudado, ao menos em suas 
amplas e profundas dimensões. A 
maioria dos autores, tratadistas e 
analistas têm feito suas referências, 
mas apenas generalizadamente 
ou até superficialmente. Repetem 
normalmente o aspecto genérico. 

Salvo o acurado estudo recente de 
José R. de Oliveira em “Pedido de 
Perdão”, no qual procura demons-
trar tratar-se de mero transplante 
provindo de Caravaca (Espanha) 
para as Missões inclusive nos 7 Po-
vos.

A primeira manifestação real-
mente diferenciadora entre tais 
abordagens encontra-se em a novel 
obra de Ruy Nedel, em “Memoran-
do a História do Sul – Avaliação Crí-
tica” (Ed. Padre Reus, Porto Alegre, 
2012). Importante assinalar que se 
trata de evidente e peculiar sím-
bolo eclesiástico, no caso, empre-
gando figurativamente a mesma 
tradicional cruz cristã, embora com 
novo simbolismo entre tantos ou-
tros desenhos emblemáticos: cruz 
latina, episcopal, T (tau), de Lorena, 
patriarcal, de Jerusalém, peixe, PX 
etc.  Salienta-se neste cruzeiro as 
duas hastes horizontais e os cinco 
trifólios, denotando certa hierar-
quização e traduzindo no caso res-
pectivamente a dependência direta 
dos jesuítas missioneiros ao papa 
(4º voto) e a homenagem à Santís-
sima Trindade.

No capítulo “Crítica” (após os 
anteriores: “Os jesuítas e os 7 Po-
vos”), o conspícuo autor comenta: 
“Inegável a semelhança entre o de-
senho do cruzeiro Caravaca com a 
cruz missioneira, justamente a atu-
almente mais em uso entre nós, 
particularmente nos municípios 
dos nossos 7 Povos. Destaque para 
os cinco trifólios podados: lá e cá. 
Cabe gizar que a simbologia prime-
va continha os trifólios completos. 
Tendo a introdução desta modali-
dade acontecido por volta do ter-
ceiro decênio e da segunda metade 
do século XVII conforme destaca 
José R. de Oliveira em seu ‘Pedido 
de Perdão ao Triunfo da Humanida-
de’, convém assuntar mais acurada-
mente a respeito deste fato histó-
rico.  O autor informa inicialmente 
que ‘… na lista dos jesuítas que vie-
ram para os 30 povos, 21 seriam 

de Múrcia e, desses, quatro eram 
de Caravaca da primeira cruz… e o 
mais relevante foi o padre Francisco 
J. Robles (Caravaca)… em 1680.”

Para melhor entendimento, as-
suntemos sobre alguns enfoques 
deste trecho:

a) 30 povos: menção às redu-
ções do conjunto das bacias do Pa-
raná e do Uruguai, excluindo deste 
rol as reduções primordiais (24 ao 
todo) da primeira fase missioneira 
do território do atual Rio Grande 
do Sul, desde 1625 até 1641 (Mbo-
roré), senão tal número seria bem 
mais elevado.

b) 1680: esta data comprova re-
ferir-se o autor ao segundo perío-
do missional do Rio Grande do Sul 
(1682 – surgimento da primeira das 
reduções dos 7 Povos, São Borja).

Exatamente esta data-chave, 
referida como da emblemática in-
trodução deste cruzeiro nestas mis-
sões (ignorando assim a sua adoção 
já anterior na mesma mesopotâmia 
paraná-uruguaia) constitui inega-
velmente dado importante para 
se esclarecer a questão de sua pri-
mordial adoção. Coincide esta cro-
nologia com o marcante evento da 
questão levantada por d. Bernardi-
no de Cárdenas, bispo de Assunção. 
(Tenha-se a propósito esclarecido 
restringir-se a jurisdição canônica 
deste antístite à zona assuncenha, 
enquanto a dos 7 Povos desde seus 
inícios (1625/1626) esteve sob a 
de Buenos Aires, como assinala in-
clusive em seus relatos da época o 
pioneiro missional gaúcho, padre 
Roque Gonzales de Santa Cruz S.J.

Foi, nesta nossa segunda fase, 
ajustado pela Companhia de Jesus 
por conveniência (para poder conti-
nuar com seus ministérios entre os 
guaranis) adotada em modalidade 
dos trifólios decepados, simbolizan-
do sua aparente e parcial depen-
dência à jurisdição do tal bispado e 
sucessivamente mais algum colega 
deles (igualmente aliados dos colo-
nizadores castelhanos, partidários 

ferrenhos da “encomienda”- es-
cravização).  Renunciaram assim os 
jesuítas a seu status canônico de 
paróquia, trocando aparentemente 
seus ministérios de “missão” pelo 
de “doutrina”, previsto no Real Pa-
droado. Neste, oficialmente, por 
decisão papal, não se aplicaria à si-
tuação reducional. As cartas ânuas 
dos superiores inacianos relatam 
detalhes desta crucial questão. En-
tão, o simbolismo radical do cru-
zeiro com seus trifólios completos, 
representando justamente a vincu-
lação direta dos jesuítas missionei-
ros ao papa, para contemporizar 
(a fim de não ter que abandonar o 
projeto reducional), viu-se podado, 
passando a usar-se uma outra mo-
dalidade, sem contudo abandonar 
totalmente o debuxo inicial, como 
nas áreas fora da jurisdição assun-
cenha, fora dos 7 Povos. Na celebre 
mensagem do cabildo de São Luiz, 
lê-se:

Feita esta preliminar assuntação, 
vejamos outros aspectos significati-
vos desta questão aparentemente 
de somenos importância, mas con-
tudo de larga repercussão, vivencia-
da administrativamente nesta área 
missioneira.

a) O desenho caravaquiano coin-
cide em traços gerais com o dos tri-
fólios amputados. No entanto, con-
siderando-se o risco jesuítico desta 
cruz na região murciana (Espanha), 
verifica-se ainda outro detalhe dife-
renciador: o cruzeiro jesuítico, se-
gundo consta na igreja-mãe da Cia 
de Jesus, lá obteve a inserção do 
emblema inaciano – o monograma 
IHS com a presença da cruz latina 
ao alto do H e a dos três cravos ao 
sopé desta letra. Cabe assim não 
desprezar a existência de dois ris-
cos diferentes mesmo em Múrcia, 
embora ambos de trifólios corta-
dos.  Se tiverem sido os jesuítas de 
Caravaca, com saliência à presença 
do padre Robles (jesuíta), que trou-
xeram para cá a tal cruz, por que 
não teriam eles preferido a da sua 
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ordem, abandonando parte do seu 
histórico símbolo emblemático? 
Comparando-se os vários detalhes 
da “cruz de Caravaca” (esta, aqui 
estampada) com a das Missões, ve-
rifica-se facilmente não serem idên-
ticas. A distinção fica evidente!

b)Outra menção atinente: a pre-
sença lendária dos dois anjinhos 
junto à cruz de Caravaca talvez 
aconteceu, ao menos genérica e 
oficialmente, neste transplante de 
lá para cá… Assim consta da histó-
ria da tal missa determinada pelo 
novo mandatário árabe em Múrcia, 
quando faltando na composição 
litúrgica do altar a imprescindível 
cruz, para oficiar a cerimônia, a 
mesma teria sido trazida milagro-
samente por dois anjos, salvando 
a intrincada situação…  A propósi-
to, por oportuno, cabe mencionar 
que a presença de anjos constitui 
manifestação comum na liturgia e 
devocionário católicos. Assim, não 
surpreende ter, esta inserção, ocor-
rido espontaneamente no desenho 
primordial do específico cruzeiro je-
suítico missioneiro, mormente em 
situações especiais.

Alias, em nosso meio (atual após 
o genocídio missioneiro) parece 
ter-se encontrado apenas um caso 
desta representação angelical, isto 
junto à gruta dos irmãos maristas 
em Passo Fundo. Eis outro dado 
(embora bastante secundário) au-
sente, para constatar ter realmente 
havido o pretendido transplante de 
Caravaca às missões gaúchas.

Em “As Missões Orientais e seus 
antigos domínios” (Ed. Erus, POA, 
1910) Hemetério J. V. da Silveira re-
lata que, ao visitar as ruínas de São 
Lourenço Mártir pela segunda vez, 
verificou duas situações atinentes à 
matéria em tela:

a) Na primeira visita “ainda exis-
tia todo o colégio. Com celas… um 
relógio quadrante solar… sinos pen-
durados no alpendre, uma adega 
subterrânea, a quinta com laranjal, 
duas estátuas de anjo de pedra…  

Mais adiante: “No cemitério… exis-
tia cruz monólita com 4 braços…” 
(junto apresenta estampa desta) a 
qual se adotou como emblema da 
Semana Missioneira.

b) Antes havia comentado: “e 
vimos sobre as barracas elevadas 
de uma e outra margem do arroio 
(Santa Bárbara) uma tal abundância 
de pedra de grés…”.

c) Em outra passagem refere que 
a cruz fora removida, entretanto, 
para Cruz Alta, que na época com-
preendia a zona passo-fundense, 
então ainda não emancipada da-
quele município.

Congregando estas informações, 
chega-se facilmente à seguinte con-
clusão:

1) os anjinhos com o cruzeiro 
(ambos artefatos de pedra areníti-
ca) podem ter sido removidos em 
conjunto para Cruz Alta;

2) desta cruz, por enquanto, 
não se tem obtido saber qual é o 
paradeiro atual. No entanto, pode 
ter acontecido que os dois anjos 
tenham ido parar em Passo Fundo 
(logo ou em tempo sucessivo), ou 
seja no próprio interior cruz-alten-
se, podendo, portanto, ambos te-
rem aportado aí simultaneamente.  
Tanto assim que estas estátuas fo-
ram recentemente encontradas em 
grutas dos irmãos maristas em Pas-
so Fundo.

Sabendo-se que São Lourenço 
Mártir surgiu (entre São Miguel e 
São Luiz Gonzaga) com a transmi-
gração de excedente demográfico 
de Santa Maria Maior (na Argen-
tina) em 1626, portanto duas dé-
cadas antes do episódio do bispo 
Cárdenas, segundo tudo indica, 
trouxeram consigo sua tradicional 
cruz (trifólios completos) com seus 
anjinhos, chantando-os no cemité-
rio desta nova redução.  Por opor-
tuno, lembra-se que a fundação do 
primitivo povo santa-mariense sur-
gira lá em tempos anteriores à polê-
mica do bispo assuncenho, quando 
ainda era usual o desenho jesuítico 

inicial, único então conhecido. Este 
tem coincidente similitude com o 
de Caravaca (inclusive com os res-
pectivos anjos) pois a lenda mouris-
ca em Múrcia era de conhecimento 
generalizado. Assim, esta devoção 
angelical podia ter sido repetida 
junto à cruz, porém tendo este de-
buxo diferenciado – o dos trifólios 
plenos.

Mais um dado a considerar: se 
a cruz de nossas Missões fosse a 
transplantada de Caravaca, por que 
em nenhuma representação daqui 
aparecem os tais anjos?  O caso de 
Passo Fundo constitui por enquan-
to algo isolado, talvez sem vincu-
lação com o cruzeiro (hipótese). 
Portanto, à semelhança dos missio-
neiros de Santa Maria Maior, outros 
povos, transladando-se da banda 
ocidental do rio Uruguai para a nos-
sa banda oriental tenham trazido a 
cruz trifólia completa, como atesta 
a situação de São Borja (a 1ª da 2ª 
fase – 7 Povos), onde esses dese-
nhos existem em três locais da ci-
dade, inclusive no cemitério muni-
cipal.

A utilização pelos jesuítas des-
ta cruz peculiar não se restringiu 
apenas às sedes reducionais, pois 
encontram-se tais marcos em locais 
os mais diversos. Assim, para assi-
nalar postos criatórios (igualmente 
para os com capela anexa) como 
ficou marcado na atual Cruz Alta. 
Bem como em campos de gada-
ria, segundo consta registrado em 
“Vaquería del Mar”, onde a mes-
ma foi encontrada por vaqueanos 
missioneiros p. ex. em Maldonado 
(Uruguai) e esta representação ain-
da era encontrada no ano de 1680, 
quando foi encontrada por índios 
reducionais em vaquiação por ali, 
cf. anota Aurélio Porto em sua co-
nhecida obra (p. 22).

Assim, perto do arroio Francis-
quinho (Rio Pardo), ainda atual-
mente, a zona é conhecida pelo 
topônimo Itacuruzu (ita=pedra; 
curuzu=cruz). Em outro texto já 

aduzimos outros comentários, aos 
quais se remeteria. Disto tudo re-
sulta afinal tratar- se no caso de 
nossa cruz missioneira de autêntico 
desenho genuíno, próprio e único 
em toda a cristandade, diferencian-
do-se de todas as demais formula-
ções, por sinal bastante frequentes: 
a dos patriarcas ortodoxos, a de 
Maria, a de Lorena etc. E por quê? 
Para patentear a veneração à Trin-
dade e caracterizar a autonomia 
canônica dos jesuítas missioneiros 
(e não a todos os integrantes da 
Cia. de Jesus em tantas outras áre-
as de trabalhos de cristianização) 
em relação aos bispos destas regi-
ões, tendo estes vinculação direta 
ao pontífice romano, mormente 
pela profissão do 4º voto distintivo 
como professos, característica aliás 
da maioria dos inacianos que aqui 
missionaram.

Possivelmente, parece ter acon-
tecido a coincidência temporal 
desta adoção do cruzeiro com seus 
trifólios podados (em torno da cri-
se do bispo assuncenho, 1650-80) 
com a do desenho de Caravaca. 
Mas isso não permite concluir-se 
que tal se deu por influência direta 
da modalidade em uso lá nas áreas 
ibéricas.

No Rio Grande do Sul, conven-
cionou-se denominar de missio-
neira apenas a região dos 7 Povos, 
ocorre que estes são da 2ª fase das 
Missões, de 1682 a 1707, datas 
das fundações de S. Borja (a 1ª) e 
de Santo Ângelo (a 7ª), respecti-
vamente. No entanto, na 1ª fase 
missioneira surgiram ao menos 21 
destas, centrando-se mais no eixo 
Ibicuí-Jacuí e seus afluentes, estes 
situando-se a mais de duas dezenas 
na zona dos 7 Povos, só S. Nicolau 
e S. Francisco Xavier. Estas mais de 
duas dezenas foram, aliás, o cená-
rio da introdução gadeira pelo pe. 
Cristóvão Mendoza y Orellana SJ 
(1634), bem como a oficialização 
do chimarrão, churrasco etc.  As-
sim, toda esta vasta região gaúcha 

somando as áreas destas duas fases 
era igualmente missioneira. Por isto 
não deve causar estranheza que 
por aí também haja destes cruzei-
ros de duas hastes missioneiras 
horizontais com seus trifólios nos 
cinco extremos.

Eis o desenho mais correto das 
partes superiores da Cruz Missio-
neira:

5 trifólios completos (três folhas 
sem cortes nas cinco pontas exter-
nas) sendo que na parte vertical 
inferior inexiste este complemento 
trifolhado, medindo este normal-
mente o dobro da dimensão su-
perior, suportando-se no extremo 
inferior em base de pilastra qua-
drangular e podendo contar com 
outras menores acima daquela.

Os trifólios simbolizam: a auto-
nomia eclesiástica dos jesuítas em 
relação ao respectivo bispo, eis que 
eles estavam vinculados direta-
mente ao papa pelo denominado 
4º voto (professores); a Trindade 
Ssma, esta, representada nas três 
folhas iguais e completas (simbolo-
gia teológica). Há outros desenhos 
similares (cruzes de Lorena, papal, 
Caravaca, da igreja ortodoxa etc., 
mas nenhuma como esta avulta em 

nosso meio. A mais semelhante, 
neste caso a de trifólios truncados 
ou decepados, devido a conflito 
episcopal da experiência reducio-
nal). Até hoje os jesuítas conservam 
desenho semelhante (3 trifólios) 
em 3 pontas da cruz de sua identifi-
cação. Tais cruzeiros se encontram, 
por exemplo: em seu cemitério de 
S. Leopoldo/RS (embora um tanto 
estilizados), sendo por vezes ape-
nas de uma trave horizontal.

Surgimento do corte nos trifólios
Surgimento do Cruzeiro Novo 

para se entender melhor a ques-
tão, mister recordar a respectiva 
história do surgimento do 2º de-
senho com os fólios truncados. A 
apresentação inicial contava com 
estes de forma completa (sem cor-
tes). Esta alternativa surgiu com a 
contestação do bispo d. Bernardi-
no Cárdenas (Assunção/Paraguai, 
1650-1660). Este prelado defendia 
a escravidão indígena questionou 
reiterada e abertamente a não su-
bordinação canônica dos curas je-
suítas a seu comando. Isto porque 
havia dispositivo, transformando 
as missões depois de 10 anos de vi-
vência em doutrina, com o que as 
primeiras passavam a sua jurisdição 
(e não mais vinculadas diretamente 
ao papa).
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Os jesuítas opuseram-se porque 
haviam aceitado as Missões sem 
tal condição. Para contemporizar 
finalmente aceitam esta subordi-
nação, chegando a alterar as regras 
básicas da própria ordem. Com isto 
surgiu (para caracterizar esta situa-
ção) o cruzeiro com os trifólios cor-
tados: limitação canônica prevista, 
aliás, no padroado: aliança da igre-
ja com o estado, entretanto, haven-
do apoio de várias autoridades aos 
jesuítas. Manteve-se a forma inicial 
simultaneamente.

A rigor, as Missões dos Sete Po-
vos não estavam, de mais a mais, 
sujeitas (a esta estranha alteração), 
pois canonicamente subordinam-
-se ao episcopado de Buenos Aires 
(e não ao de Assunção) desde seu 
início – 1625 – quando o pe. Roque 
González recebeu a outorga gover-
namental e episcopal, aliás, a redu-
ção de S. Lourenço Mártir (formada 
pela primitiva de S. Maria Maior, 
banda ocidental uruguaia) surgira 
na 1ª fase, antes do discutível epi-
sódio de Cárdenas. Assim trouxe-
ram consigo sua cruz missioneira, 
não adotando a cruz doutrineira, 
cuja designação seria mais apro-
priada para a adotada atualmente 
na região dos sete povos como sím-
bolo emblemático da mesma.

Em 1768, a redução de S. Luiz 
Gonzaga se considerava ainda “mis-
são” e não “doutrina”, segundo as-
sinalaram os cabildantes nas men-
sagens ao governador Bucarelli de 
Buenos Aires, protestando contra a 
expulsão dos jesuítas. Assim igual-
mente os de S. Lourenço Mártir 
em cujo cemitério foi encontrada a 
cruz missioneira completa, adotada 
pela Semana Missioneira como seu 
símbolo.

Em sua “História da República 
Jesuíta do Paraguai”, o autor cône-
go João Gay, ao tratar da redução 
de S. Lourenço Mártir, o 4º povo 
reducional na 2ª fase missioneira 
gaúcha, refere que achava-se es-
tendida ao meio do cemitério uma 

cruz enorme de pedra maciça em 
uma só peça e com dois braços de 
cada lado. “Teria sido derrubada 
por quem aí tentava encontrar um 
dos tais falados tesouros jesuíticos, 
(nunca aliás encontrados) sem, 
contudo, quebrar-se”. E acrescen-
ta: “A pedra do relógio solar… ain-
da está no claustro e tem a data de 
1717”. Finalmente fornece outra 
informação preciosa: “Não longe… 
encontra-se a boca de uma escava-
ção fechada, de nome ‘quarepoti’, 
ou seja, prata” (sic).

Nesta tradução o autor come-
te visível equívoco, eis que tanto 
Montoya quanto Sampaio (para 
apenas citar os dois mais creden-
ciados dicionaristas do guarani) 
dão como equivalente a este termo 
a ideia de ferro. Esta versão, obvia-
mente, tem coerência com os fatos. 
Pois foi desta denominada popu-
larmente “pedra-cupim” da qual 
o jesuíta Antônio Sepp conseguiu 
extrair o 1º metal da pioneira usina 
de fundição em S. João Batista. Tra-
ta-se, portanto, de mina abandona-
da desta rocha, também conhecida 
como “itacuru”. Quanto à cruz mis-
sioneira: trata-se da mesma encon-
trada por Demétrio J. V. da Silveira 
(in “Missões Orientais e seus Anti-
gos Domínios”), a qual ele retrata 
inclusive em sua obra, noticiando 
que fora removido para Cruz Alta, 
sem até hoje se ter podido encon-
trá-la por lá…  No desenho estam-
pado se vê as cinco pontas com tal 
trifólio. Por isto se optou por aco-
lhê-la como emblema da “Semana 
Missioneira”.

Outras designações
Como já referido, o cruzeiro has-

teado pelos missioneiros levou vá-
rias designações: Cruz de Lorena, 
de Bolonha, de Caravaca etc. Reco-
lhe-se do diário de Gomes Freire, 
escrito por seu secretário, Silva Ne-
ves, a informação de que – após a 
cruenta chacina de Caibaté , foram 
recolhidos entre outros petrechos 
“…bandeiras com cruz de Borgo-

nha…” Esta era a de uso oficial da 
família real de Bourbon, a qual 
reinava em Espanha desde 1700, 
flâmula assim desenhada e deno-
minada. Havendo, no entanto, as 
demais de outros desenhos.

A cruz missioneira, isto é, carac-
terização efetivamente as Missões, 
embora bastante semelhante à en-
contrada em Caibaté é “as de outras 
linhas”, era a com as características 
jesuíticas: a de 2 hastes horizontais, 
contendo nas 5 extremidades os 
trifólios (trevo de 3 folhas).

O fato de ter ficado anotado no 
mesmo diário a designação da cruz 
como “de Bolonha” não garante 
sua autenticidade denominativa, 
pois o secretário provavelmente 
desconhecia tal detalhe, registran-
do-a como sendo a “de Bolonha”, 
eis que sabia ser esta a dos Bour-
bons, já que junto com o respectivo 
exército estavam lutando contra os 
missioneiros. Por sinal tal registro 
demonstra à saciedade contudo a 
usual utilização deste cruzeiros pe-
los povos reducionados.

Outro detalhe fundamental: 
este tipo de cruz – segundo cons-
ta em “Pedido de Perdão”, de José 
Roberto de Oliveira – teria sido 
importado para cá em 1680 pelo 
jesuíta espanhol Francisco José Ro-
bles. Portanto, este cruzeiro, carac-
terizados das Missões locais (banda 
oriental do Uruguai), aqui se vulga-
rizou antes de a família real Bour-
bon se instalar na Espanha, não 
podendo assim prevalecer a espe-
cificação borgonhesa do tal diário…

Mais um pormenor atinente, 
para que afinal se tenha também 
estes dados a respeito desta agora 
já (parece) crucial questão: o cru-
zeiro jesuítico-reducional hastea-
do pelos nossos missioneiros não 
se confundia com nenhuma das 
demais configurações – nem de 
Bolonha, nem de Lorena, nem de 
Caravaca etc. Todas elas utilizadas 
por entidades diferentes, cada qual 
com suas características.

A dos nossos missioneiros (en-
contradas até nas reduções da atu-
al Bolívia – ucoxas etc.) se distinguia 
basicamente pela ostentação nas 5 
extremidades dos trifólios comple-
tos. Eis a sua característica própria, 
específica e única.

Quando surgiram nossos 7 Po-
vos, a partir de S. Borja em 1682 
(!) o reinado espanhol da família 
Bourbon com seu cruzeiro de Bor-
gonha ainda se iniciara em territó-
rio espanhóis (1700). A dúvida daí 
surgente pode levar a considerar-
-se a cruz de Caravaca (trazida em 
1680) como a inspiradora do dese-
nho aqui introduzido. No entanto, 
a mesma (autêntica) já era de uso 
normal antes da data caravacana. 
Eis que o ciclo missioneiro iniciara 
nestas nossas bandas a partir de 
1625/26, portanto, nada menos de 
50 anos antes, época coincidindo 
com a fundação de S. Maria Maior 
– 1626.

De mais a mais, a encontrada 
pelo autor de “As Missões Orientais 
e seus Antigos Domínios” no cemi-
tério de S. Lourenço Mártir (inícios 
do século passado (reproduzida por 
ele em sua obra), fundada em 1690 
com gente emigrada de S. Maria 
Maior, ou seja, mais de 60 anos 
antes da nova localização (banda 
oriental), época em que nenhum 
outro desenho deste cruzeiro aqui 
havia chegado.  Só a configuração 
jesuítica aqui fora coletada! Esta 
(a autêntica figuração) continuou 
a ser usada entre os missioneiros 
desde aqueles longínquos tempos, 
portanto, já nas bandas do Para-
ná, donde transplantada para as 
do Uruguai (ocidental e oriental), 
em cujas geográficas, por exemplo, 
estiveram as duas parcialidades re-
ducionais: S. Maria Maior e S. Lou-
renço Mártir. Convém, outrossim, 
lembrar-se que o lamentável episó-
dio contestador de Bernardino Cár-
denas (Bispo de Assunção) dera-se 
por volta de 1650, não atingida a 
área oriental.Logomarca do Grande Projeto Missões - Uma criação voluntária do arquiteto klaus Bohne
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Para conhecer mais a região missioneira
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