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Félix Nunes de Miranda:
um cristão-novo entre dois reinos,

duas religiões e duas Inquisições
Félix Nunes de Miranda: a New Christian between

 two kingdoms, two religions and two inquisitions
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RESUMO
O cristão-novo Félix Nunes de Miranda experimentou a amarga situação de ser preso e julgado 
pelas Inquisições de Llerena e Lisboa. Figura controversa e camaleônica, por um lado, acusado de 
judaísmo, por outro, defendido por padres e representantes eclesiásticos, este indivíduo, apesar de 
possuir uma trajetória semelhante a de tantos outros neoconversos, torna-se único quando tomamos 
contato com sua documentação. Félix era homem de negócios variados, com ramificações em 
diversos espaços da presença portuguesa e sefardita na Modernidade, ligado a importantes redes 
comerciais e de contatos. Teve a rota de sua vida e de familiares completamente modificada pela 
ação da Inquisição. Processado duas vezes, considerado relapso no judaísmo, acabaria condenado 
à morte, exemplo dos rigores e intolerâncias da perseguição do Santo Ofício na Modernidade. 
Este artigo objetiva analisar a trajetória de Félix Nunes de Miranda e compreender os motivos que 
o levaram a ser duplamente processado pelo Santo Ofício, assim como as redes de sociabilidade 
que mantinha e permitiram que resistisse, dentro do possível, aos rigores da Inquisição.

PALAVRAS-CHAVE: Relapsia; judaísmo; trajetórias sefarditas; redes sociais.

ABSTRACT
New Christian Felix Nunes de Miranda experienced the bitter situation of  being arrested and tried 
by the Inquisitions of  Llerena and Lisbon. A controversial and chameleonic figure, on the one hand 
accused of  Judaism and on the other defended by priests and ecclesiastical representatives, this man, 
despite having a trajectory similar to many other neoconversos, becomes unique when we come into 



DANIELA CRISTINA NALON & ANGELO ADRIANO FARIA DE ASSIS72 

contact with his documentation. Felix was a merchant whose business activities branched out into 
various spaces with a Portuguese and Sephardic presence in the Early Modern world, and who had 
links with important commercial and contact networks. The action of  the Inquisition completely 
changed his and his family’s lives. He was prosecuted twice and considered to have relapsed into 
Judaism; he would eventually be condemned to death, an example of  the rigors and intolerances 
of  the Holy Office. This paper aims to analyze the trajectory of  Félix Nunes de Miranda and 
understand the reasons that led him to be doubly prosecuted by the Holy Office, as well as the social 
networks that he maintained and allowed him to resist, as far as possible, the rigors of  the Inquisition.

KEYWORDS: Relapse; Judaism; Sephardic trajectories; social networks.

Desventuras iniciais

No auto da fé de 17 de junho de 1731, em Lisboa, doze réus foram relaxados 
em carne. Entre eles, encontrava-se um cristão-novo de 62 anos, homem de 
negócios que então habitava no Brasil, Félix Nunes de Miranda1.

Filho de Manoel Nunes e Leonor Henriques, ambos cristãos-novos, e com 
um único irmão declarado chamado Miguel Nunes, Félix Nunes de Miranda 
era português, natural da Vila de Almeida, tendo nascido em 1670. Morou por 
alguns anos em Fuenteguinaldo, no Reino de Castela, onde trabalhava como 
mercador de açúcar e tecidos junto de seus tios, Simão e António Nunes. 

Não era, porém, a primeira vez que se via às voltas com a Inquisição. Fora 
preso duas vezes, pelos Tribunais do Santo Ofício de Llerena e de Lisboa, com 
um espaço de cerca de três décadas de diferença, pelo crime de Judaísmo. Na 
primeira detenção, ocorrida em 29 de novembro de 1696, tinha 26 anos de 
idade. A segunda prisão deu-se em 7 de janeiro de 1729, quando contava por 
volta de 60 anos2.

A Inquisição de Llerena3 abrangia sua ação na região de Ciudad Rodrigo, 
Plasencia, Cória e Badajoz, vilas raianas, próximas da fronteira com Portugal, 
palcos seculares de um intenso fluxo de pessoas e mercadorias muito antes das 
proibições religiosas e implementação do monopólio católico dos dois lados da 

1 Lisboa, Arquivo Nacional da Torre do Tombo (ANTT), Tribunal do Santo Ofício (TSO), Inquisição 
de Lisboa (IL), processos (proc.) n.º 2293 e 2293-1.
2 “Disse que hoje está na idade de sessenta anos, e os faz a doze de junho, porque nasceu em dia de São 
Félix à doze do dito mês”. Ibid., fl. 133.
3 “(...) os inquisidores castelhanos, nomeadamente dos distritos de Llerena e Sevilha, como era tradição, 
tinham frequentemente pedido a captura e a remissão de cristãos-novos fugitivos em Portugal. sem grande 
êxito”. Ver: Giuseppe Marcocci, “A fundação da Inquisição: um novo olhar”, Lusitania Sacra 33 (2011): 26.
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Ibéria, ocorrido em fins do século XV – primeiro em Castela e Aragão, em 1492, 
e depois em Portugal, em 1497.

Instaurado em 1485, o Tribunal de Llerena foi um dos que mais prendeu, 
processou e condenou portugueses4 residentes no Reino de Castela, bem como dos 
tribunais que mais manteve contato com os tribunais inquisitoriais portugueses 
por meio de trocas de correspondências, fato que se explica, em grande medida, 
por sua localização próxima à fronteira lusa5. De acordo com Lucas Monteiro, o 
tribunal de Llerena – ou Lherena, em nomenclatura aportuguesada –, mantinha 
papel estratégico na percepção de quem atravessava a fronteira e no contato 
entre os tribunais:

tinha importância por controlar a entrada de cristãos-novos na fronteira, para 
além do fato de ter em sua jurisdição Ciudad Rodrigo, cidade para onde muitos 
portugueses migraram entre finais do século XVI e princípio do XVII. As cartas que 
chegavam do tribunal de Lherena para a inquisição portuguesa são a maioria dentre 
todos os tribunais, com exceção do tribunal eborense em que o número de cartas é o 
mesmo para o tribunal sevilhano6.

Localizada na Beira Alta, num planalto sobre o Rio Côa, a Vila de Almeida 
pertencia ao Bispado de Lamego, situada estrategicamente en las rayas de Portugal7, 
motivo pelo qual possuía imponente fortificação fundamental para a defesa da 
região fronteiriça, que chegou a ter, em seu auge, mais de uma centena de bocas 
de fogo de diversos calibres, e era “um dos núcleos populacionais de cristãos-
novos ou, ao menos, uma das regiões portuguesas que mais figura nas estatísticas 
relativas à Inquisição espanhola em razão de vários de seus naturais terem 
sido aprisionados por tribunais inquisitoriais castelhanos”8, sintoma de que a 
circulação entre indivíduos dos dois reinos se fazia frequente. 

4 “À semelhança de um vírus, a Inquisição transforma-se e adapta-se, torna-se mais resistente e também 
mortífera”, Maria de Deus Beites Manso, Lúcio de Sousa, “Fundamentos para o estabelecimento da 
Inquisição em Goa”, Politeia: História e Sociedade 13, n.º 2 (2013): 212.
5 Sobre as relações entre os tribunais dos dois lados da fronteira ibérica, ver: Ana Isabel López-Salazar 
Codes, “La relación entre las Inquisiciones de España y Portugal en los siglos XVI y XVII: objetivos, 
estrategias y tensiones”, Espacio, tiempo y forma. Historia moderna 25 (2012): 223–252.
6 Lucas Maximiliano Monteiro, “Comunicação e cooperação: a inquisição ibérica no espaço ibero-
americano (séculos XVI-XVIII)” (Tese de doutorado, Universidade de Évora, 2019), 137.
7 A respeito da presença da comunidade sefardita nas fronteiras entre Portugal e Castela, ver Pilar 
Huerga Criado, En la raya de Portugal: Solidariedad y tensiones en la comunidade judeo-conversa (Salamanca: Ed. 
Universidad, 1993).
8 Guia de Portugal. Beira. II – Beira Baixa e Beira Alta (Coimbra: Fundação Calouste Gulbenkian, 1994), 964-969.
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A família de Félix enquadrava-se neste espectro: famílias cristãs-novas 
luso-espanholas, que se deslocavam com frequência entre Portugal e Castela, 
mantendo contatos, negócios, relações familiares de ambos os lados. Como 
várias outras famílias beirãs, principalmente dentre os neoconversos, os Miranda 
possuíam membros espalhados por outras vilas das duas bordas da fronteira, e 
por ali viram circular pessoas, ideias, produtos e notícias, numa dinâmica comum 
para as comunidades cristãs-novas que buscavam resistir às desconfianças sociais 
e às ameaças do Santo Ofício que vinham das duas partes.

Apesar de ter nascido em Almeida, Félix vislumbrou uma interessante 
oportunidade de emprego junto aos tios mercadores que mantinham negócios 
no reino vizinho – Simão Nunes e António Nunes – e, com seu irmão, mudou-se 
para Fuenteguinaldo, localizado nas cercanias de Ciudad Rodrigo.

Félix Nunes tornou-se um “mercador de diversas mercadorias, negociando 
açúcar em Salamanca como agente de seu pai [...] e transportando ferro 
para Fuenteguinaldo”9, desenvolvendo redes de comércio e de contatos que 
facilitassem a circulação de seus produtos. O irmão, Miguel Nunes, estabeleceu-
se no comércio do tabaco. Negócios complementares, que faziam circular o 
dinheiro do clã por investimentos variados, diminuindo os riscos, aumentando os 
lucros e fortalecendo as estratégias familiares de comércio.

Os problemas com o Santo Ofício teriam começado quando Félix, seu primo 
Francisco Nunes e os tios Simão Nunes, António Nunes e Francisco Nunes de 
Miranda teriam, supostamente, roubado da Igreja de Nossa Senhora do Porto, 
na cidade de Plasencia, algumas lâmpadas, castiçais e peças em prata.

Todos acabariam presos em Plasencia “pela justiça secular por esse 
sacrilégio”10. Félix Nunes de Miranda, anos mais tarde, quando da segunda 
prisão, em Lisboa, afirmaria não ter participado diretamente do crime e que 
compareceu à Plasencia somente para atuar como “procurador dos seus tios”11, 
justificando que fora preso justamente por ir aos cárceres e ser considerado como 
mais um envolvido.

Nathan Wachtel, em La lógica de las hogueras12, acrescenta que já no contexto do 
cárcere e na iminência de uma condenação severa, Félix teria sido aconselhado a 

9 Suzana Maria de Sousa Santos Severs, “Marranos e Inquisição (Bahia, século XVIII) estudo sobre 
uma família cristã-nova” (Dissertação de Mestrado, Universidade de São Paulo, 2000), 30.
10 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 2293-1, fl. 9v. As grafias das citações referentes aos processos 
inquisitoriais aqui trabalhados foram atualizadas.
11 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 2293-1, fl. 10.
12 Nathan Wachtel, La lógica de las hogueras (Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2014), 174-175.
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confessar práticas judaizantes para que fosse transferido da justiça secular para o 
Santo Ofício, ficando a acusação do roubo em segundo plano e aumentando suas 
chances de obter uma punição menos grave, tentando demonstrar boa vontade 
com os inquisidores e confessar culpas (mesmo que não fossem reais) esperando 
conseguir uma saída mais rápida dos cárceres e penas mais brandas. Naquele 
contexto, ao que parece, a justiça inquisitorial espanhola vivia momento de menor 
credibilidade ou intransigência se comparada ao que ocorria na justiça secular, a 
ponto do tio de Félix indicar ao sobrinho que confessasse comportamentos que 
o fizessem ser julgado pelo Santo Ofício e não pela justiça reinol. A estratégia, 
tenha ou não sido preconizada pelo tio, pelo menos naquele momento, acabaria 
por surtir o efeito esperado.

Considerado mentor do crime, o tio Simão Nunes foi colocado em uma cela 
separada e, pouco tempo depois da prisão, acabaria condenado à morte por 
enforcamento13. Sua sentença foi austera, pois também recaía sobre ele a culpa 
de um assassinato em Portugal. Os demais envolvidos responderiam a processo 
encarcerados na própria cidade de Plasencia.

Félix Nunes, ao que parece, seguiu os supostos conselhos do tio e confessou ter 
realizado a guarda do sábado e a prática de jejuns aos membros do Santo Ofício 
na expectativa de ter uma sentença mais leve. O réu então foi transferido de 
cárcere14, e permaneceu em Plasencia, que sediou por algum tempo os trabalhos 
do Santo Ofício de Llerena.

Em 10 de dezembro de 1696, seria convocado em audiência para confessar as 
culpas que havia declarado possuir. Informou que, entre os anos de 1694 e 1695, 
era morador em San Felices de los Gallegos com os tios Simão Nunes e António 
Nunes, mercadores de açúcar, e que sempre iam à Salamanca e se hospedavam 
na casa de três amigos, Diego de Carbajal, Manuel Blanco e Juan Sanches. E 
que um dia, estando os cinco reunidos, o persuadiram e ameaçaram para que 
seguisse a Lei de Moisés, afirmando que esta salvaria sua alma em detrimento da 
Lei de Jesus Cristo. Como muitos cristãos-novos, Félix Nunes tentou amenizar 
suas culpas, informando que somente as cometeu por fingimento, para não sofrer 
represálias dos demais: afirmou que sempre acreditou na Fé Católica, mas que, 
temendo o que pudesse lhe acontecer, resolveu seguir a lei mosaica somente 

13 Suzana Maria de Sousa Santos Severs, “Uma família cristã-nova portuguesa na Bahia setecentista”, 
in Ensaios sobre a intolerância: Inquisição, Marranismo e Anti-semitismo, org. Lina Gorenstein, Maria Luiza 
Tucci Carneiro (São Paulo: Humanitas, 2002), 150.
14 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 2293, fl. 26.
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enquanto estivesse na companhia deles, e teriam rezado por quinze dias o rosário, 
e a oração do Padre Nosso sem dizer “Ámen Jesus” no fim, e não proferiam as 
Ave Marias15.

Também realizavam jejuns, estando sem comer, nem beber “de estrela 
a estrela [...] desde o primeiro do dia antecedente até a mesma hora do dia 
seguinte”16. Guardaram os sábados como dias de santificar a Lei de Moisés e 
que todos os anos haviam de realizar as mesmas cerimônias. Suspeito de ser 
criptojudeu perante os representantes do Santo Ofício, tentava estratégia oposta, 
apresentando-se a estes como criptocristão entre os que o obrigavam a seguir o 
judaísmo para a sua salvação. Enganara os companheiros ou tentava ludibriar 
a Inquisição? O plano, contudo, não surtiu o efeito esperado para a sua defesa.

Diante das confissões e dos nomes citados pelo réu, em audiência realizada 
no dia 6 de setembro de 1697, por decisão dos inquisidores, que enxergaram 
sinais de arrependimento, Félix Nunes recebeu sua sentença em um auto da 
fé privado, no qual abjurou seus erros e foi reincorporado ao Grêmio e União 
da Santa Madre Igreja Católica, sendo ainda mandado “que no auto se tire o 
sambenito, e que por espaço de um ano jejue às sextas-feiras a pão e água, e 
confesse e comungue todos os meses do ano”17.

Naquele momento, Félix recebera duas advertências: que deveria se confessar 
uma vez por mês na Igreja que lhe aprouvesse, e a segunda, que “guardasse o 
que havia abjurado, porque, fazendo o contrário, se tornasse a cair em alguma 
heresia, seria incorrido em pena de relapso e, sem nenhuma misericórdia, seria 
relaxado ao braço secular”18.

Após cumprir sua pena, Félix retornou para a Vila de Almeida, e casou-se 
com a cristã-nova Grácia Rodrigues. Depois, o novo casal seguiria para o Porto, 
onde fixariam residência por um breve período antes de atravessar o Atlântico 
rumo a Salvador da Bahia19 juntamente com outros membros do clã. Na sede 
da colônia, esperavam refazer os negócios e continuar a vida, supostamente um 
pouco mais distantes da vigilância popular e dos rigores do Santo Tribunal.

15 Ibid., fl. 6.
16 Ibid., fl. 87.
17 Ibid., fls. 94v-95.
18 Ibid., fl. 97.
19 Michèle Escamilla-Collin, Crimes et châtiments dans l’Espagne Inquisitoriale. Essai de typologie délictive et 
punitive sous le dernier Habsbourg et le premier Bourbon (Paris: Berg International, 1992), 336-337. Apud Severs, 
“Uma família cristã-nova”, 151.



FÉLIX NUNES DE MIRANDA: UM CRISTÃO-NOVO ENTRE DOIS REINOS, DUAS RELIGIÕES E DUAS INQUISIÇÕES 77 

Relações sociais e familiares no novo mundo

 A primeira geração dos Nunes de Miranda de que temos conhecimento a 
partir da genealogia presente nos processos é a dos avós paternos de Félix Nunes, 
António e Guiomar Nunes. Félix não seria o primeiro membro da família às 
voltas com o Santo Ofício: o avô António havia sido condenado pela Inquisição 
de Coimbra, por crime de Judaísmo, a degredo por quatro anos para o Brasil, 
por volta do ano de 168320. Os avós eram da mesma Vila de Almeida, lugar onde 
tiveram seus seis filhos: Domingos de Almeida, António Nunes, Manoel Nunes, 
Francisco Nunes de Miranda, Simão Nunes e Anna de Miranda.

Desses 6 filhos, António e Guiomar Nunes ganharam mais de 20 netos. Até 
o momento da prisão de Félix, dois tios já haviam falecido: nosso já conhecido 
Simão Nunes, enforcado em Plasencia pelo roubo da Igreja, e Domingos de 
Almeida, por causas que nos são desconhecidas.

Na Bahia, Félix Nunes de Miranda viveu na Vila de Campos da Cachoeira e 
em Salvador. A Vila de Campos da Cachoeira estava situada próxima do porto de 
Salvador. Era uma região estratégica, que funcionava como uma das principais 
rotas que ligavam o Recôncavo Baiano às Minas Gerais21, a viver o alvorecer 
do período de extração mineral, auxiliando tanto para a chegada quanto para 
o escoamento de produtos que eram cultivados na região como açúcar, tabaco, 
mandioca, além de facilitar o tráfico de negros, de metais e pedras preciosas que 
vinham da região das Minas22.

O sustento da família vinha do comércio de azeite de óleo de peixe e 
também da venda de farinha23, produção que ainda hoje tem peso significativo 
para a região24. Grácia Rodrigues cuidava do lar e da educação dos filhos. 
20 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 2293, fl. 74.
21 Sobre a presença neoconversa em Minas desde os primórdios da ocupação da região, ver: Angelo 
Adriano Faria de Assis, “A Torá nos caminhos do ouro: cristãos-novos e criptojudeus em Minas”, in 
Travessias inquisitoriais das Minas Gerais aos cárceres do Santo Ofício: diálogos e trânsitos no império luso-brasileiro 
(sécs. XVI-XVIII), org. Júnia Ferreira Furtado, Maria Leônia Chaves de Resende, vol. 1 (Belo Horizonte: 
Fino Traço, 2013), 255-279.
22 Neusa Fernandes, A Inquisição em Minas Gerais no Século XVIII (Rio de Janeiro: Mauad X, 2014), 159.
23 Severs, Marranos e Inquisição, 55.
24 Situado no Recôncavo baiano, o município de Nazaré, conhecido popularmente como Nazaré “das 
Farinhas”, é ainda hoje um dos centros distribuidores de farinha de mandioca, por conta da intensa 
produção e comercialização desse produto, como a farinha de copioba, muito fina e considerada uma 
das melhores do país.
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Félix Miranda exerceu outras funções, como a de testamenteiro, variando seus 
negócios, influenciando e intermediando situações e problemas na comunidade 
cristã-nova, mantendo contatos com autoridades e principais da terra, buscando 
posições mais destacadas na sociedade, mas também ganhando desafetos, alguns 
deles que acabariam por denunciá-lo ao Santo Tribunal.

Félix e Grácia Rodrigues tiveram nove filhos: Manoel, Miguel, Francisco, 
Raphael, Félix, Leonor, Francisca, Teodora e a caçula Grácia. Todos os filhos 
batizados na Igreja de São Pedro, da freguesia de mesmo nome, na cidade de 
Salvador. O sucesso nos negócios permitiu que morasse em local privilegiado, 
cercado em sua vizinhança por mercadores da Nação e demais gentes de destaque.

Dos nove filhos, três deles acabariam igualmente denunciados ao Santo 
Ofício: Manoel Nunes, Miguel Nunes de Almeida25 e Leonor de Miranda. 
Por volta do ano de 1719, Manoel teria ido morar e trabalhar nas Minas com 
conhecidos de seu pai e Miguel, que não tinha ofício declarado, foi o único dos 
filhos a ser preso pela Inquisição de Lisboa. Leonor de Miranda era casada com o 
homem de negócios Manoel Furtado Orobio, e com ele teve dois filhos: João, que 
faleceu com poucos meses de vida, e Josefina, que em 1729 possuía pouco mais 
de um ano de idade. Sobre os outros seis filhos de Félix, sabemos que as meninas 
Francisca, Teodora e Grácia ainda não haviam contraído matrimônio e junto aos 
outros mais novos fugiram com a mãe para a Inglaterra quando o patriarca saiu 
preso de Salvador26. Não encontramos informações acerca do trajeto realizado 
pela mulher e filhos de Félix, nem ao menos do momento efetivo em que este 
deslocamento ocorreu, se antes ou depois da prisão de sua prisão. É possível 
que a fuga do Brasil para a Inglaterra não tenha sido feita diretamente, mas 
pela rota de Lisboa, onde supostamente seria mais fácil receber ajuda de outros 
neoconversos e conseguir embarcação para continuar o caminho até Londres.

A Inglaterra, por sinal, foi um dos espaços alcançados pela diáspora sefardita. É 
bom lembrar, lá existia, desde meados do século XVII, uma comunidade de judeus 
estabelecida, que recebeu vários cristãos-novos em busca de novas oportunidades 
e de uma vida longe das perseguições do Santo Ofício. Em Londres, fixaram-se 
na região de Aldgate, que se tornou o centro da comunidade sefardita, onde foi 
erguida, entre 1698 e 1701 a sinagoga Qahal Kadosh Sha’ar ha-Shamayim (שַׁעַר הַשָׁמַיִם 
 ou Santa Congregação Portão do Céu) na Bevis Marks Street, até hoje קָהָל קָדוֹשׁ
existente e em funcionamento, conhecida como Sinagoga dos Judeus Espanhóis e 

25 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 9248.
26 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 2293-1, fls. 276-276v.
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Portugueses, que teve como um de seus rabinos, nas décadas iniciais do Setecentos, 
o célebre David Nieto, exercendo funções espirituais na congregação entre 1701 
e 1728. Embora não tenhamos dados que permitam aferir se o grupo chegou a 
frequentar a sinagoga ou fez a conversão ao judaísmo, passando de cristãos-novos 
a judeus novos27, é presumível que, minimamente, tenham mantido contato com 
alguns membros – cristãos-novos ou mesmo judeus –, da comunidade sefardita 
hispano-portuguesa, e até tenham recebido algum tipo de auxílio ou ajuda para 
se fixarem na região. Também é provável que tenham recebido algum tipo de 
auxílio, seja financeiro, para os gastos, seja de apoio, no deslocamento desde o 
Brasil, seja de proteção, que auxiliasse a fixação e adaptação da mulher e dos 
filhos de Félix na Inglaterra. O certo é que Félix procurou ganhar tempo, com 
as idas e vindas de suas confissões e interrogatórios para que a mulher e os filhos 
pudessem fugir em segurança para a Bevis Marks.

A esposa e filhos de Félix não seriam – longe disto! – os únicos neoconversos que 
procuraram a Inglaterra como refúgio para livrarem-se das perseguições do Santo 
Ofício e recomeçar a vida. O fato é que ocorreu vaga migratória sefardita rumo 
a Londres nas primeiras décadas do Setecentos, provavelmente beneficiados pelo 
aumento do volume comercial e dos acordos firmados entre Portugal e Inglaterra 
em 1703 com o Tratado de Methuen, que tornavam os navios ingleses isentos de 
controle pela Inquisição, o que permitiu a muitos cristãos-novos escaparem de 
Portugal em embarcações britânicas. Entre 1700 e 1730, há indícios de cerca de 
mil e quinhentos refugiados portugueses a juntarem-se à comunidade sefardita de 
Londres28. Alguns conhecidos da família, inclusive, já haviam transferido-se para a 
Inglaterra e há informações de que alguns deles fizeram conversão ao judaísmo e 
frequentavam a posteriormente denominada Spanish and Portuguese Jews’ Congregation 
londrina localizada em Bevis Marks, além de manterem negócios variados com 
membros da comunidade. Ademir Schetini Jr., em dissertação recente, seguiu a 
trajetória de alguns destes homens e mulheres, e exemplifica esta dinâmica e a 
importância que a Inglaterra desempenhou entre os neoconversos:

27 Ronaldo Vainfas, Jerusalém colonial: judeus portugueses no Brasil holandês (Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2010), 32-37.
28 Edgar Samuel, “Some Eighteenth-Century Refugees from Brazil”, Jewish Historical Studies 43 (2011): 
89-96. Sobre a comunidade judaica londrina nas primeiras décadas do século XVIII, ver ainda A. 
S. Diamond, “Problems of  the London Sephardi Community, 1720-1733 – Philip Carteret Webb’s 
Notebooks”, Transactions (Jewish Historical Society of  England) 21 (1962): 39-63.
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O destino inglês se avolumou depois de consolidada a Bevis Marks. Não foram os 
únicos da Bahia. Desde a década de 1730, Grácia Rodrigues e seus filhos se dirigiram 
para lá. Leonor Bernal de Miranda tomou o nome de Rachel e o marido Manuel 
Furtado Oróbio passou a se chamar David. Para Londres foram os Monforte e Pina 
da Bahia, com ressalva do médico e senhor de engenho falecido em Portugal. Maria 
Aires de Pina tornou a se casar com Isaac Lusitano de Pina, quiçá algum parente seu. 
David de Miranda, dos Nunes de Miranda, embarcou para Londres depois de ser 
sentenciado pela segunda vez em Lisboa. Converteu-se ao judaísmo. Adotou o nome 
de Aaron de Miranda e se casou com Ribca29.

No cotidiano, durante o tempo em que viveu na Bahia, Félix procurava 
dar mostras de fidelidade a Cristo e evitar qualquer reles sinal de suspeita ou 
desconfiança sobre sua entrega católica: por dia, assistia de duas a três missas 
na Igreja Matriz; nas procissões, ia à frente com a capa vermelha e a tocha, e foi 
membro e procurador da Confraria do Santíssimo Sacramento acompanhado do 
filho Miguel, em nome da qual pediam esmolas às segundas-feiras nas ruas para 
as almas, para a Igreja e para os enfermos30.

Com suas ações e envolvimento com as atividades da Igreja, exteriorizava 
para a comunidade uma conduta reta de fiel católico. Tanto é que alguns dos que 
acompanhavam sua rotina ratificaram seu bom comportamento cristão. Os padres 
João de Magalhães Pimentel e Jorge de Azevedo31, que o conheciam de perto, 
atestariam em seus depoimentos que se tratava de um exemplo de católico. Isso 
porque declararam que Félix Nunes gastava bastante tempo na Igreja venerando 
as imagens, ouvindo e ajudando nas missas e sempre acompanhava o Santíssimo 
Sacramento quando saíam para auxiliar os enfermos. Afirmavam que se não 

29 O autor cita outros exemplos de indivíduos que escolheram o refúgio londrino: “Muitas famílias 
modernas se desprendiam das habitações e mudavam-se constantemente de cidade, reino ou 
continente, tais como os parentes de Izabel Bernal ou de Beatriz Pereira, sogra de Ana Bernal de 
Miranda. Casada com o italiano André Vareda, Beatriz deambulou por vilas e cidades entre Portugal 
e Castela. Ao enviuvar, resolveu embarcar para a Bahia com a única filha mulher, Luísa Maria Rosa, 
onde permaneceria até ser presa pela Inquisição. Luísa aí viveu. Nesse período se casou um mercador 
lusitano e deu continuidade às andanças, agora sem a mãe. Ao balanço dos ventos comerciais, ambos 
singraram para Londres entrando, logo, em contato com ‘judeus novos’ na comunidade londrina. 
Frequentaram, então, a Sinagoga Bevis Marks, construída em 1698-1701, junto a outro filho de Beatriz 
e André, de nome João da Costa Baredo, natural de Cádiz. Baredo, oficial de notário, havia migrado 
para Londres e se tornado homem de cabedal, iniciado que foi pelo abastado judeu dom Joseph 
Cortissos”. Ademir Schetini Jr., “Cristãs-novas e criptojudaísmo na Bahia Setecentista” (Dissertação de 
mestrado, Universidade Federal Fluminense, 2018), 290, 23-24.
30 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 2293-1, fls. 33-33v.
31 Ibid., fl. 26.
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soubessem que provinha de uma família de cristãos-novos, “entendera certamente, 
que era cristão velho pelo que mostrava, observando ações de católico”32. Seria 
este comportamento um estratagema para dar mostras públicas de que era um 
devotado cristão, dissipando as desconfianças públicas sobre sua devoção católica 
enquanto judaizava em segredo, ou Félix de fato havia aceitado a religião de 
Cristo como verdadeira para a sua salvação? Ou ainda, comportava-se conforme 
o evento e as circunstâncias, ora como judeu ora como católico, vestindo a roupa 
conforme a festa, laicizado e mais preocupado com os bons frutos dos negócios 
do que com a salvação da alma? Não saberemos nunca com exatidão, mas sua 
trajetória, como veremos, nos deixa algumas pistas.

Para além dessa vida que transparecia ser cristã, Félix teve alguns conflitos 
com David de Miranda, Joseph da Costa e Diogo Ávila Henriques que seriam 
decisivos em seu futuro. David de Miranda e sua cunhada Catharina da Paz se 
desentenderam com Félix pois este teria dado bofetadas no rosto dela, fato que 
não os agradou e por isso cortaram relações com Félix Nunes33. Outra desavença 
envolveu a irmã de David, Violante Roiz, quando Félix atuou como testamenteiro 
de seu marido Gregório da Silva e, de acordo com a denunciante, buscou alguns 
bens que não seriam seus com o pretexto de que o defunto lhe era devedor34. 
Com Diogo de Ávila Henriques, o problema derivava de sua influência perante 
as autoridades locais. Diogo teria comprado, para levar para as Minas, cerca de 
36 negros, pedindo a Félix que os despachasse em seu nome. Félix não somente 
teria negado o pedido como teria delatado ao Vice-Rei o fato, prejudicando o 
negócio, sendo os negros apreendidos, motivo pelo qual ficaram com ódio de 
Félix Nunes, e não se trataram mais com ele35.

A vingança não tardaria a chegar... Passados menos de dez anos destes 
problemas, tais cristãos-novos teriam sido presos pelo Santo Ofício de Lisboa 
e não pestanejariam em denunciar Félix Nunes e suas supostas ações de 
Judaísmo na Bahia. Quais atitudes do réu teriam levantado suspeitas de que 
seu comportamento criptojudaizante ainda vigorava, se ele esforçava-se por 
demonstrar viver uma vida cristã frente à comunidade? Teriam testemunhado 
em particular comportamentos ou falas de Félix que este tentava esconder dos 
olhos populares? Seria o Santo Ofício lugar privilegiado escolhido pelos seus 

32 Ibid., fl. 36v.
33 Ibid., fl. 60v.
34 Ibid.
35 Ibid., fl. 62v.
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desafetos para atacarem e livrarem-se de Félix por vias legais? Independente dos 
motivos que impulsionaram as denúncias, o certo é que Félix Nunes de Miranda 
ver-se-ia, passados cerca de trinta anos, novamente envolvido com a Inquisição.

Em 1729, Félix Nunes seria intimado a voltar ao Reino para responder 
novamente por culpas de judaísmo. Todas as denúncias que recebeu vieram 
de cristãos-novos que haviam sido levados à Lisboa, alguns para prestarem 
esclarecimentos e outros, a responderem processo também por práticas judaizantes.

A recaída herética e o fogo como salvação

O segundo processo contra Félix, movido pela Inquisição de Lisboa, que tinha 
jurisdição sobre a América portuguesa, visto que esta não possuía um tribunal 
estabelecido, apresenta diferenças em relação ao processo que Félix respondera 
mais de trinta anos antes na Inquisição de Llerena. Enquanto o processo de 1696 
possui 263 fólios, o de 1729 contém 1116, ou seja, mais de quatro vezes o tamanho 
do primeiro, totalizando 853 páginas a mais do que o primeiro processo, o que 
dá mostras de seu maior detalhamento e de que o caso tomava novas proporções. 

No segundo processo, Félix chegou à Lisboa com a acusação de relapsia 
em judaísmo, categoria essa que colocava o réu como herege que não havia se 
arrependido verdadeiramente e tomado a Cristo e à Igreja como o caminho da 
salvação de sua alma, repetindo velhos e errôneos padrões de comportamento, 
logo, deixando entender que não se remendara de suas culpas apesar da 
oportunidade concedida pelos inquisidores em sua primeira passagem pelo Santo 
Ofício. Como explica Elias Lipiner, tratava-se de caso grave: “Os réus que depois 
de reconciliados reincidiam na heresia demonstrando com isso, supostamente, 
uma acentuada inclinação para ela. Para tais réus não havia misericórdia e deviam 
ser condenados ao fogo irremediavelmente”36. Assim, o fato de ser a segunda vez 
em que era processado pela mesma tipologia de culpas foi fator premente para os 
rumos tomados pelo caso.

O processo teria início com as denúncias feitas por outros cristãos-novos, 
também presos, contra Félix, e logo em seguida, quase trezentas páginas dedicadas 
aos guardas dos cárceres, familiares do Santo Ofício e demais representantes da 
estrutura inquisitorial, dando testemunhos da conduta e hábitos do réu e de seu 

36 Elias Lipiner, Terror e Linguagem um dicionário da Santa Inquisição (Lisboa: Contexto, 1999), 208.
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companheiro de cela que em cárcere teria jejuado por oito vezes, segundo os 
depoimentos. Em seguida, a audiência em que é realizado o inventariamento dos 
bens que possuía na Bahia e a sua genealogia.

Em seu primeiro interrogatório, Félix Nunes de Miranda afirmava não ter 
culpa alguma e reiterou que, apesar de ter sido reconciliado em Llerena e estar 
preso novamente, “não rezou orações judaicas depois das abjurações”37 e que 
nem antes havia “se apartado da Nossa Santa Fé Católica, porque sempre vivera 
na Lei de Cristo Senhor Nosso”38.

Como defesa, foram nomeadas pessoas que pudessem contradizer as 
afirmações e denúncias proferidas contra o réu, como os sacerdotes da Igreja de 
São Pedro, na Bahia39, que afirmaram que Félix exteriorizava ser de “boa vida e 
costumes e que vivia como católico” verdadeiro.

Convocado perante os inquisidores, o réu afirmou que não havia nada a ser 
dito e então foi dada sequência à leitura de trechos das denúncias. Em seguida, 
perguntaram-lhe se tudo o que foi dito era verdade, ao que reagiu afirmando: 
“tudo é falso”40, e que as testemunhas eram “falsas e mancomunadas contra o 
réu, pois se vê que depõem pelas mesmas premeditadas palavras”41.

O primeiro cárcere que Félix ocupou nos Estaus foi o oitavo do corredor do 
meio novo. Um outro cristão-novo português preso por judaísmo, de nome Álvaro 
Rodrigues42, estava detido desde novembro de 1726 no décimo cárcere. Natural 
de Idanha-a-Nova, e morador na Covilhã, localizada no sopé da gélida região 
da Serra da Estrela, Álvaro Rodrigues “vivia de esmolas e de alguns consertos 
que fazia em sapatos”43. Era casado com a cristã-nova Ana Nunes44, com quem 
teve três filhos: Antonio Rodrigues45, Maria Fróis (casada com Diogo Pereira) e 
Manoel, de 10 anos.

Como os inquisidores suspeitavam de que Álvaro jejuava no cárcere, 
Félix então é colocado em sua companhia, provavelmente para verificarem 
se comungavam ou realizavam práticas judaicas em conjunto. Essa mudança 

37 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 2293-1, fls. 24v.
38 Ibid.
39 Ibid., fl. 37.
40 [Publicação da mais prova da justiça A. que há nesta Inquisição contra Félix Nunes de Miranda réu preso contido nestes 
autos], Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 2293-1, fl. 264v.
41 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 2293-1, fl. 270.
42 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 2644.
43 Ibid., proc. 2644, fl. 274.
44 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 7628.
45 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 10482.
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talvez se justificasse pelo fato de que na cela anterior existia somente uma vigia, 
enquanto o terceiro possuía duas, motivo esse que facilitaria a observância sobre 
os detentos46.

É possível, a partir da leitura dos processos, encontrar detalhes sobre a 
aparência dos réus. Ambos os presos foram descritos pelos vigias dos cárceres 
como sendo o preso da veste encarnada e o da veste parda, respectivamente Félix 
Nunes de Miranda e Álvaro Rodrigues.

Através dos depoimentos dos guardas dos cárceres temos relatos detalhados de 
como seria o dia a dia de ambos. Esses detalhes vão desde ações cotidianas, como 
cozinhar, cachimbar e passear pelo cárcere, até atitudes religiosas, como orações e 
jejuns. Sobre Álvaro, um dos vigias “disse que pelo que vi fazer ao dito preso calvo 
da veste parda, e deixar esse de comer e de beber todo o tempo que vigiou, entende 
que fez jejum judaico pela experiência que tem de semelhantes vigias”47.

De acordo com os testemunhos, é possível captar indícios que permitem uma 
descrição física, mesmo que limitada, dos nossos personagens. Félix era descrito 
como “o da veste encarnada, de mediana estatura, bem apresentado, alvo, com 
bastantes cabelos brancos pequenos e que anda doente e sem mostrar sinal algum 
de católico”48, e Álvaro o “sapateiro-esmoleiro”, “o da veste parda, espigado do 
corpo, cara macilenta, magro e calvo”49.

O homem da veste encarnada sempre era descrito comendo alguma coisa 
entre as refeições que lhes eram servidas, e ao anoitecer, a observar as estrelas e 
a noite. Possuía uma canastra em que guardava alguns objetos pessoais, tais como 
um óculos, um pequeno livro, meias brancas, “um embrulho de pano com algum 
pão partido e biscoitos”50, um bocado de doce e de açúcar e um pouco de algodão.

Por vezes, os vigias relataram que Félix Nunes oferecia porções de doce, 
biscoito ou pão para o companheiro, que não os comia, por isso entendiam que 
“o preso da veste encarnada muito bem soube que o dito preso calvo não comeu 
porque fazia jejum judaico”51, e pelo fato de não o delatar às autoridades seria 
condescendente e também haveria de ser judaizante.

Segundo os relatos, Félix tinha o costume de fazer uma oração sempre que 
acabava de comer, embora não pudesse ser entendido como prova cabal de 

46 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 2644, fls. 24-25.
47 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 2293-1, fl. 24.
48 Ibid., fl. 22.
49 Ibid.
50 Ibid., fl. 110.
51 Ibid., fl. 34v.
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judaísmo, posto que esta prática também era seguida por alguns cristãos. Por 
vezes, também ficava com umas contas na mão, sinal que rezava o terço, mas 
alguns vigias afirmaram que escorria rápido pelos dedos, parecendo demonstrar 
mais fingimento que oração.

Álvaro Rodrigues, ao que parece, não tratava seu companheiro como um 
igual. Pelo contrário, a relação dos dois, segundo o Meirinho António Rebello 
de Andrade, equiparava-se a de um amo e seu senhor52. Não sabemos se essa 
situação existia pelo fato de Félix Nunes estar adoentado e ser mais velho, tratar-
se de homem rico, de algum destaque e experiente, e por esse motivo Álvaro 
ouvia seus conselhos e o auxiliava em todas as tarefas, ou se realmente este fazia 
tudo no cárcere por devoção, representando Félix algum tipo de hierarquia 
religiosa sobre Álvaro53. Seria Félix uma espécie de orientador nas questões de 
fé, um “rabi informal” para o companheiro de cela? Impossível dizer, mas o que 
relatavam os vigias é que Álvaro arrumava as camas, varria o cárcere, trazia água 
e ouvia com atenção todos os conselhos de Félix. 

Nos depoimentos, em geral, percebe-se a repetição de um modelo acusatório, 
bastante comum em processos da época. Grosso modo, o que se vê são acusações 
contra Félix de que este declarava seguir a Lei de Moisés, mantinha práticas e 
observâncias judaicas, evitava alimentos proibidos, ceava pão ázimo, realizava 
jejuns, como o da Rainha Esther e o do Dia Grande, ou seja, um modelo de 
culpas que o caracterizava como judaizante, e no seu caso, em especial, alguém 
que continuava a repetir as mesmas culpas de que fora acusado mais de trinta 
anos antes durante a primeira passagem pela Inquisição. Fato que só agravava 
sua situação, agora como relapso, e que presumivelmente levou Félix a negar não 
apenas as culpas de que era acusado neste segundo processo como também as 
do primeiro, trinta anos antes, buscando fugir de pena mais gravosa. Traçou sua 
estratégia: a postura de Félix Nunes de Miranda nos interrogatórios, enquanto 
encarcerado, foi de permanecer em silêncio, e quando questionado, negar 
veementemente quaisquer práticas de judaísmo.

O primeiro interrogatório ocorreu em 16 de março de 1729, e nele o 
inquisidor João Paes do Amaral quis ouvir a versão de Félix sobre o seu primeiro 
processo, na Inquisição de Llerena:

52 Ibid., fl. 146.
53 Wachtel, La lógica de las hogueras, 177.
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Disse que nem depois, nem antes da dita abjuração, se apartara de nossa Santa Fé 
Católica, porque sempre vivera na Lei de Cristo Senhor Nosso; e ainda que confessara 
na dita Inquisição de Llerena que tinha vivido na Lei de Moisés, contudo, a dita 
confissão fora falsa. E que confessara a dita culpa para ver se assim livrava a seus tios 
e primos do castigo, que temiam pela culpa do sacrilégio porque estavam presos pela 
Justiça Secular, com o intento de que, sendo chamados à Inquisição, pudessem fugir 
quando estivessem presos nos cárceres da penitência, como tem declarado54.

Passaram, então, a questioná-lo acerca de um extenso rol de práticas tidas 
como judaizantes, como a realização do Shabat e a adoção de leis dietéticas: se 
o réu guardava os sábados como dias santos; se deixava de comer quando o sol 
se punha, e assim ficava até o outro dia nas mesmas horas, e se nesses mesmos 
dias varria a casa às avessas; se deixava de comer sangue e gordura, carne de 
porco, peixe de pele, lebre ou coelho e se consumia o Pão Ázimo na guarda 
da Páscoa dos Judeus... A todas essas indagações, o notário se atinha à mesma 
suposta frase de Félix, curta e direta para respondê-los, procurando negar tais 
comportamentos: Disse que não.

Questionado sobre as pessoas de sua nação, onde e que práticas tiveram, se 
declararam como criam e viviam na Lei de Moisés para salvação de suas almas, 
e por sua observância porventura disseram que faziam o jejum do Dia Grande, 
novamente negou que conhecera tais indivíduos ou que realizara alguma prática 
ligada a jejuns após sua abjuração em Llerena.

No libelo, é possível perceber que apesar de o réu sempre negar as assertivas 
dos Promotores, estes continuavam a não acreditar na sinceridade de suas 
respostas e na conduta católica que Félix afirmava possuir:

sendo o réu por muitas vezes e com muita caridade admoestado nesta Mesa da parte 
de Cristo Senhor Nosso, que, para descargo de sua consciência e salvação de sua 
alma, quisesse confessar suas culpas, e dizer toda a verdade delas, declarando todas 
as pessoas, com quem se comunicava na Lei de Moisés, e todas as cerimônias, que fez 
por sua observância, ele réu não quis fazer; antes cego e obstinado as nega, e encobre, 
por ser, como ainda agora é, herege e apóstata de Nossa Santa Fé Católica, fautor, 
e encobridor de hereges: pelo que não merece que [com] ele se use de misericórdia 
alguma, mas de todo o rigor da justiça55.

54 Lisboa, ANTT, TSO, IL, proc. 2293-1, fls. 13v-14v.
55 Ibid., fls. 21-22.
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Em interrogatório que aconteceria meses depois, em 22 de maio de 1730, 
talvez já ciente de que seu caso tomava proporções incontornáveis e movido 
pelo temor de ser considerado relapso e receber sentença mais veemente, Félix 
mudaria sua estratégia de defesa, confessando realizar alguns costumes judaicos, 
provavelmente ciente da gravidade das desconfianças que pesavam sobre si, 
procurando ganhar mais tempo para comprovar sua inocência, esperando 
demonstrar boa vontade com o Santo Ofício e arrependimento perante os 
inquisidores para ter a pena aliviada:

Disse, que ele, é verdade, que por algum tempo fez as demonstrações exteriores de 
que vivia na Lei de Moisés, pelo que lhe ensinou o dito seu tio Francisco Nunes de 
Miranda, e rezava o Padre Nosso, por observância da Lei de Moisés, fazia jejuns 
judaicos, estando vinte e quatro horas sem comer, nem beber, senão à noite, até que 
aparecida a estrela, e destes jejuns fez três, os quais jejuns fez estando preso na cadeia 
de Plasencia, com o dito seu tio Francisco Nunes de Miranda.56

Em 24 de janeiro de 1731, os Inquisidores orientavam que, por conta dos 
grandes indícios que delas resultam, o réu passasse por seção de tortura para 
confessar mais culpas: “antes de outro despacho, seja posto a tormento e nele 
tenha tudo o que puder sofrer a juízo de médico e cirurgião e a arbítrio dos 
inquisidores”57. Três meses depois, em abril, receberia a sentença:

P. recebimento, e provado o necessário, o réu Félix Nunes de Miranda como herege 
e apóstata da Nossa Santa Fé Católica, negativo, pertinaz, e relapso seja declarado 
por tal, e que incorreu em sentença de excomunhão maior, e em confiscação de 
todos os seus bens para o Fisco, e Câmara Real, e nas mais penas de direito contra 
semelhantes estabelecidas e relaxado à Justiça Secular com a protestação ordinária 
feita em todo inteiro cumprimento58.

Aos quinze dias do mês de junho de 1731, Félix compareceria perante os 
inquisidores, de mãos atadas, sendo-lhe dito que a sentença já havia sido publicada 
e que, sendo considerado negativo, pertinaz e relapso, deveria “aproveitar o 
tempo que Deus ainda lhe dava”59.

56 Ibid., fls. 133v-134.
57 Ibid., fls. 287v-288.
58 Ibid., fls. 161v-162.
59 Ibid., fl. 512.
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Ciente de que havia sido condenado à morte, Félix Nunes de Miranda tentaria 
uma última cartada na esperança de ter a pena modificada, e foi uma vez mais 
ouvido em sessão. Iniciou sua confissão dando aos Inquisidores a certeza diante 
da sentença proferida, tentando demonstrar sinais de arrependimento:

Que ele, antes e depois da sua Reconciliação na Inquisição de Llerena, viveu sempre 
na Lei de Moisés até a hora presente, esperando salvar-se nela, porque todos lhe 
diziam que só nela havia salvação, e assim deixou de crer sempre e até agora no 
Mistério da Santíssima Trindade, nem em Cristo Senhor Nosso, e o não tinha 
por Deus Verdadeiro, nem cria nos Sacramentos da Santa Madre Igreja nem os 
tinha por bons, e necessários para salvação, porque só cria na Lei de Moisés, e nela 
esperava salvar a sua alma. E ainda que bem via os Mandamentos da Lei de Deus 
eram comuns a ambas as Leis, bem sabia que elas entre si eram encontradas; e desta 
hora presente para diante crê na Lei de Nosso Senhor Jesus Cristo, nela quer viver e 
morrer, e quer salvar a sua alma, e fica crendo no Mistério da Santíssima Trindade, 
e em Cristo Senhor Nosso, nos Sacramentos da Igreja, e em tudo o que a Santa 
Madre Igreja Romana manda crer, a cujo Grêmio e União se quer tornar como filho 
perdido que até aqui andou60.

No dia seguinte, deu prosseguimento às confissões, entregando os nomes e as 
práticas de outros judaizantes, acabando por confirmar que também participara 
delas. Afirma que viveu apartado da Fé Católica tendo crença na Lei de Moisés, 
exercendo seus ritos e cerimônias. Ficou sem comer nem beber de estrela a estrela 
por observância aos jejuns do Dia Grande, do Capitão e outros, no decurso do 
ano; rezava o Padre Nosso sem dizer “Jesus” no fim; guardava os sábados de 
trabalho como se fossem dias santos; não consumia carne de porco, peixe de pele, 
coelho e lebre.

Insensíveis às novas declarações do réu, os inquisidores afirmaram ainda que 
várias foram as oportunidades oferecidas para que Félix Nunes confessasse suas 
culpas e entregasse outros envolvidos, mas continuou encobrindo e favorecendo 
os companheiros apartados da fé. De nada adiantou, para revisão da pena, sua 
cartada final. “Foi citado para ir ao auto público da fé ouvir sua sentença pela 
qual estava mandado relaxar à Justiça Secular”61.

Concluiriam o processo afirmando que “não tem a Igreja mais que fazer 
com ele, por se haver feito indigno da Misericórdia que no primeiro lapso lhe foi 

60 Ibid., fls. 512-512v.
61 Ibid., fl. 551v.
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concedida; Tendo a Deus somente diante dos olhos, a verdade infalível de Nossa 
Santa Fé e a extirpação das heresias”62.

O auto da fé público em que Félix Nunes de Miranda foi sentenciado aconteceu 
num domingo, dia 17 de junho de 1731, na Praça da Igreja do Convento de São 
Domingos, na cidade de Lisboa.

Neste dia, oitenta e seis pessoas ouviram suas sentenças na praça, sendo 
que sete estavam relacionadas à feitiçaria e pactos demoníacos (três mulheres e 
quatro homens); um, por cooperar para o uso de mandingas; um padre que se 
auto proclamava Deus; dois, por fazerem missa sem serem padres; um padre por 
culpas de molinismo e solicitação; dois, por atrapalharem a ação do Santo Ofício; 
um, por seguir a seita de Lutero; três, por se casarem a segunda vez, sendo viva 
sua primeira e legítima esposa; e todos os demais indivíduos julgados pelo crime 
de judaísmo.

No total daquele auto da fé, trinta e oito homens e quarenta e oito mulheres, 
sendo doze relaxados em carne e outros dois em estátua. Dessas oitenta e seis 
pessoas, dezenove residiam no Brasil (22% dos vitimados daquele dia), entre elas 
Guiomar Nunes, Miguel de Mendonça de Valladolid e Félix Nunes de Miranda.

Dentre os indivíduos originários, moradores ou de passagem pela América 
portuguesa que participaram deste auto da fé, somente um dos dezenove réus 
não tinha envolvimento com judaísmo: o Baiano Manoel da Piedade, de vinte e 
sete anos, condenado pelo crime de feitiçaria e por ter um pacto com o demônio, 
“a quem adorava como Deus”63. Para ele, a sentença proferida foi o cárcere e 
hábito perpétuo, carocha com rótulo de feiticeiro, açoites, degredo de cinco anos 
para as galés e não entrar mais na cidade de Lisboa. Neste caso, ao que parece, a 
julgar por algumas das penas recebidas, que chegaram, no limite, à condenação à 
morte de alguns dos judaizantes, a Inquisição considerou menos grave um pacto 
com o Diabo do que com Moisés. Tempos sombrios aqueles, para os descendentes 
de Sefarad...

Mas, apesar da condenação e do relaxamento ao braço secular, até que ponto 
podemos afirmar se Félix tratava-se ou não de um criptojudaizante? Em um 
primeiro momento, a partir das denúncias contidas em seu segundo processo, 
bem como por sua confissão num esforço final de salvação, caso enveredemos 
pela crença na veracidade das informações (risco para a História e para o 
historiador) contidas nos processos inquisitoriais contra Félix, poderíamos, sim, 

62 Ibid., fls. 552v-553.
63 Lisboa, ANTT, TSO, Conselho Geral, livro 435, Listas dos Autos da Fé da Inquisição de Lisboa, fl. 290v.
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enquadrá-lo dentro do espectro dos cristãos-novos que, em algum grau, consciente 
ou inconscientemente, judaizavam.

Mas, se voltarmos à primeira prisão em Llerena, percebemos que a razão que 
motivou sua prisão não foi religiosa, e sim, um crime de roubo em uma igreja. E 
por temer uma pena austera, conforme justificou em seus depoimentos, seguiu o 
conselho do tio Simão Nunes e se entregou à justiça inquisitorial declarando ter 
feito jejuns e guardado os sábados, julgando, com certa razão, que se livraria de 
mal maior...

Teria Félix preferido trocar a responsabilidade por uma culpa no roubo da 
igreja, que dizia não ter, por outra culpa, de judaísmo, que também não teria? 
Tentava engabelar aos inquisidores ou a si próprio, ao dizer-se judaizante sem 
o ser? Ou enganava a todos, fingindo bom comportamento cristão, a ponto de 
engabelar sacerdotes que acreditam em sua pureza católica, mas mantendo a 
firmeza de sua crença no Judaísmo que fora proibido a si e aos seus irmãos de 
sangue “maculado”?... Impossível dizer.

O certo é uma das reconhecidas estratégias de proteção dos cristãos-novos, 
criptojudaizantes ou não, era a de assumir alguns comportamentos tidos 
como judaicos para tentar demonstrar arrependimento e colaboração com o 
Santo Ofício e, com isso, receber penas menos graves. Criptojudeus ou não, 
os neoconversos sabiam que a confissão de culpas era uma das formas de se 
protegerem, dentro do possível, da Inquisição, que enxergava em cada cristão-
novo um judeu em potencial. 

Independente de suas crenças pessoais, Félix conhecia um mínimo acerca 
dos comportamentos tidos como judaicos, mesmo que apenas para a sua 
proteção, provavelmente aprendido com os pais, tios, avós e outros neoconversos 
de seu convívio, e sabia como precisava se comportar e o que dizer perante os 
inquisidores para proteger a si e aos seus. Tinha consciência do mundo marrano, 
de suas resistências e estratégias, fundamentais para sobreviver em ambiente 
hostil... Com isso, tentou alongar ao máximo as negativas, conseguindo mais 
tempo – esta, talvez, sua maior vitória perante o Santo Ofício! – para que a 
mulher e os filhos se salvassem, fugindo para a Inglaterra, terra sem Inquisição. 
Mas calculou mal sua própria salvação. No seu caso, visto pelos inquisidores 
como relapso em seu segundo processo, o plano não lhe deu, na longa duração, 
os resultados esperados.

Se, de fato, judaizou, soube, dentro do possível, manter segredo de seus 
comportamentos. Talvez, como muitos dos judaizantes, comportava-se de 
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acordo com o momento, as companhias e as circunstâncias, dançando conforme 
a música, vestindo a carapuça de cristão quando convinha, realizando suas 
devoções judaicas quando julgava estar entre iguais.

Em O Santo Inquérito, peça teatral publicada originalmente em 1966, Dias 
Gomes retrata sob o pano de fundo da Inquisição o drama ditatorial brasileiro 
iniciado em 1964 e que, triste e desgraçadamente, mostra-se tão atual no país de 
hoje, através de Branca Dias, personagem inspirada na Branca Dias histórica, 
denunciada durante a primeira visitação da Inquisição à América lusa, em fins 
do século XVI.

Na peça, a Branca de Dias, pressionada a confessar e abjurar suas culpas, 
afirma: “Há um mínimo de dignidade que o homem não pode negociar, nem 
mesmo em troca da liberdade. Nem mesmo em troca do sol”. Este, sem dúvida, 
parece ter sido o mote para muitos dos réus do Santo Ofício, como Félix Nunes 
de Miranda.

Fosse ou não um criptojudaizante, ter preferido alongar o seu silêncio no tribunal 
para proteger a família – honrar a família, afinal, não é um dos Mandamentos, 
revelados a Moisés mas também seguidos pelo rebanho de Cristo? – ecoa mais alto 
do que se tivesse respondido assertivamente a todos os questionamentos, mesmo 
que, no limite, este silêncio tenha lhe custado a própria vida.

Renasce aqui, pela justiça da História.

 


