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Resumo: Os fiéis da diocese pernambucana viram acender, no ano de 1777, uma 

acirrada contenda envolvendo o bispo de Pernambuco, D. Tomás da Encarnação Costa e 

Lima, o governador José César de Meneses e o vigário colado da Igreja de São Pedro 

Gonçalves da vila do Recife, fr. João da Cunha Meneses. Este desentendimento que, a 

princípio, referia-se à cobrança da conhecença pascoal, encontrava raízes mais 

profundas. Através desta controvérsia, esta comunicação pretende analisar as disputas 

que opuseram, no Portugal da segunda metade do século XVIII, apoiadores da 

supremacia papal a antiultramontanos alinhados com o programa de reformas regalistas.  

Palavras-chave: D. Tomás da Encarnação, Regalismo, Anti-ultramontanismo, Dispensas 

matrimoniais.  
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 No dia 13 de setembro de 17771, o bispo da diocese de Pernambuco, D. Tomás 

da Encarnação Costa e Lima remeteu carta à rainha, D. Maria I, na qual noticiava à 

Senhora os procedimentos do vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila 

do Recife, fr. João da Cunha Menezes, naquilo que dizia respeito ao pagamento da 

conhecença pascoal por parte dos soldados dos quartéis daquela capitania. 

 Nesta carta, cabia ao bispo D. Tomás “ouvir por escrito” e relatar as razões que 

levaram o governador da capitania, José César de Meneses, a apresentar queixas acerca 

da desatenção com que o vigário, João da Cunha Menezes, o recebia em sua paróquia, 

assim como o pouco cuidado que tinha para com as suas ordens. 

O desentendimento teve início quando, em abril do mesmo ano, o governador 

José César solicitou ao bispo que, tendo em vista o “estado de suma pobreza dos 

soldados solteiros2”, os mesmos pudessem pagar do seu soldo ao pároco João da 

Cunha, somente a quantia de quarenta réis - e não mais de oitenta réis, como era de 

costume - correspondente ao dízimo da conhecença pascoal.  

D. Tomás, “comovido pela compaixão3”, resolveu e determinou a favor do 

pedido do governador, apoiando-se no seu direito episcopal e nas constituições 

diocesanas que, naquela altura, ele mesmo andava empenhado em escrever, obedecendo 

à ordem de 17 de junho de 1774, dada pelo já falecido rei, D. José I4.  

O vigário desagradou-se de imediato. Reconhecia tanto quanto o bispo, e o 

governador, a pobreza dos ditos soldados, e inclusive admitia perdoar os oitenta réis de 

conhecença. Porém, não o faria por obrigação e sim por esmola. Se agisse de outro 

modo, atentaria contra o prescrito nas Constituições do Arcebispado da Bahia, que 

                                                                 
19654 - 1777, setembro, 13, Olinda. Carta do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e 
Lima], à rainha [D. Maria I], informando os procedimentos do vigário colado da Igreja São Pedro 
Gonçalves do Recife, padre João da Cunha Meneses, a respeito da conhecença pascal dos soldados dos 
quartéis da dita capitania. AHU_ACL_CU_015, Cx.127, D.9654. 
2Idem. 
3Idem. 
4Aos 16 de maio de 1774, o Rei Dom José I ordenou ao Patriarca de Lisboa que se abolissem as 
antiquadas Constituições do Reino, determinação que foi estendida a todos os bispados do Império 
(Arquivo do Patriarcado de Lisboa, Caixa 06, n. º22. 1774, Maio, 16).  
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reconhecia como únicas válidas na diocese de Pernambuco, e contra os seus direitos 

paroquiais, acarretando prejuízo próprio, assim como dos vigários seus sucessores5.  

O tom apaziguador com que D. Tomás buscou proceder neste introito, 

apresentando ambos, governador e vigário, como profundamente fiéis e esmolares, não 

durou muito tempo. As altercações entre José César e João da Cunha permaneceram. 

Mas, principalmente, ganhou maior proporção a querela entre o bispo e o vigário.   

Em abril do ano de 1778, iniciou-se uma nova fase da contenda. Desta feita, o 

vigário colado João da Cunha, para além de permanecer desatento às solenidades 

devidas ao governador e capitão general José César durante algumas das festividades a 

que foi assistir na sua Igreja, novamente não acatou os seus mandatos.  

O governador havia solicitado a um ajudante de Ordens para que levasse a 

desobrigarem-se, do preceito quaresmal, alguns presos da Fortaleza de Brum, ao que fr. 

João da Cunha opôs-se vigorosamente. Diante desta recusa, o governador enviou 

requerimento ao bispo D. Tomás, solicitando que se cumprisse a sua determinação6. 

Concorde com o governador, D. Tomás ordenou ao comandante da Fortaleza de 

Brum que apresentasse a sua ordem aos administradores da freguesia, ou a qualquer 

sacerdote secular ou regular, para que fossem desobrigar aos presos da dita fortaleza7. A 

portaria enviada pelo bispo foi recebida por João da Cunha como prova do pouco caso 

de D. Tomás para com os párocos e mais, para com a própria Igreja.  

Em carta enviada a 7 de abril de 1778, o vigário pediu licença ao bispo para por 

na presença de D. Maria I não somente a cópia desta afrontosa portaria, como também 

um relato da falta de observância da disciplina por parte do antístite, por não mais poder 

consentir com o ultraje da sua Igreja e do seu decoro8.  

                                                                 
5Carta de Fr. João da Cunha Menezes à rainha D. Maria I. Mesa de Consciência e Ordens (MCO), 
padroados do Brasil, Mc. 12.c 0026-0029.  
69758 – 1778, abril, 10, Olinda. Ofício do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da Encarnação Costa e 
Lima], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, sobre representação 
do vigário colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila do Recife, frei João da Cunha Meneses, 
contra o governador da capitania de Pernambuco, [José César de Meneses], e dos problemas que o dito 
governador e o referido Bispo têm tido com o vigário. AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9758. 
7AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9758.  
8Documento anexo ao: 9760 – 1778, abril, 12, Olinda. Ofício do Bispo de Pernambuco, D. Tomás [da 
Encarnação Costa e Lima], ao [secretário de estado da Marinha e Ultramar], Martinho de Melo e Castro, 
sobre as desordens e o mau procedimento do vigário [colado da Igreja de São Pedro Gonçalves da vila] 
do Recife, frei João da Cunha Meneses. Anexos: 2 docs. AHU_ACL_CU_015, Cx.129, D.9760. 
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Em resposta à irreverência do vigário, D. Tomás remeteu ofício ao secretário de 

estado da Marinha e Ultramar, Martinho de Melo e Castro, dando conta das desordens e 

do mau procedimento de fr. João da Cunha, que até agora havia calado em nome da paz 

e em atenção à família ilustre da qual o vigário era ilegítimo descendente9.  

Neste ofício, o bispo acusava João da Cunha de não beber senão vinho e 

orgulhar-se de nunca beber água, causando vexames em jantares públicos, irrompendo 

contra pessoas de qualquer estado, caráter e dignidade. Envolvia-se com jogo, mas, para 

ainda maior escândalo, conservava mulheres em sua própria casa à vista de todos de sua 

freguesia. Não fazia caso de andar como um leigo, sem nenhum sinal que representasse 

o seu estado de religioso, além de angariar dívidas e não as honrar10. Acusações que já 

constavam nos ofícios apresentados pelo governador José César de Meneses. 

A resposta do vigário veio em forma de reação ultramontana. Aos 16 de abril de 

1778, seguiu carta para D. Maria I na qual fr. João da Cunha Menezes informava as 

irregularidades cometidas pelo bispo D. Tomás, no que se referia à escolha dos párocos 

e visitadores, à ereção de oratórios particulares e, principalmente, à concessão de 

dispensas matrimoniais nos casos reservados à Santa Sé. 

Segundo João da Cunha, não tendo breve para dispensar, “dispensa o 

Reverendíssimo Bispo a todos ou ricos ou pobres, impondo-lhes pena pecuniária ou 

multa e pagando os custos11”.  

O bispo dispensou sem Breve, por exemplo, em casos de impedimento público 

de primeiro grau em linha transversal, como foi o de Francisco Machado de Barros, 

morador na cidade de Natal do Rio Grande do Norte, que após a morte da mulher com 

quem vivia em concubinato, resolveu se casar com a irmã desta12.  

 Para maior indignação do vigário, o bispo D. Tomás, concedeu dispensa 

matrimonial para que se casasse com a filha do sargento mor José de Barros, Vicente 

José de Sousa, filho do também sargento mor Ignácio de Sousa Magalhães. Relata fr. 
                                                                 
9AHU_ACL_CU_015, Cx.129, D.9760. 
10Idem. 
119775 – 1778, abril, 26, Recife. Carta do [vigário colado da Igreja São Pedro Gonçalves do Recife], 
padre João da Cunha Meneses, à rainha [D. Maria I], informando as irregularidades cometidas pelo Bispo 
[ de Pernambuco, D. Tomás da Encarnação Costa e Lima], no que se refere as ordens clericais a respeito 
do grau de parentesco nos casamentos; aos critérios de escolha para párocos e visitadores; e sobre não ter 
nenhuma norma que o obrigue a prestar homenagens ao governador da capitania de Pernambuco [ José 
César de Meneses]. Anexo: 2 docs. AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9775. 
12AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9775. 
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João da Cunha à rainha que “Uma filha do Sargento Mor José de Barros [...] queixou-

se ao Reverendíssimo Bispo, de que seu primo Vicente José de Sousa Magalhães, filho 

de outro sargento mor Ignacio de Sousa Magalhães, lhe tinha prometido casamento13”. 

Porém, “o tal Vicente José era clérigo de ordens menores e estava admitido para 

subdiácono, e examinado, e aprovado, por ser muito bom estudante14”.  

Ainda assim, “foi chamado pelo mesmo Reverendíssimo Bispo e no mesmo 

tempo a moça, e por que o prelado estava a favor dela muito empenhado, entrou a 

persuadir o dito Vicente José para que casasse com ela; ele respondeu muitas vezes que 

não lhe devia cousa alguma, nem lhe tinha prometido casamento: nem ela em tal lhe 

falara, nem ele o queria fazer por serem ambos primos filhos de duas irmãs, que ele 

queria ser sacerdote, que era o estado que desejava, que não tinha crime, e havia o 

impedimento como mostravam as suas aquisições de voto, [...] já na câmara 

correntes15”. 

Sem se ater às circunstâncias, “o Reverendíssimo Bispo se encheu tanto de 

cólera, e paixão, que entrando em grandes gritos [...], e ditos desordenados, mandou 

chamar o meirinho geral” para levar preso Vicente José que, por temor “e persuadido 

da família episcopal casou ali sem mais ganhos, sem se tratar, ou provar os graus do 

parentesco, e sem as mais circunstâncias e requisitos indispensáveis16”. 

 Para fr. João da Cunha esses matrimônios, aos quais se juntavam outros tantos 

cuja dispensa nunca concederia Roma aos bispos, eram nulos e D. Tomás só os permitia 

porque entendia que tudo podia em sua diocese, quanto podia na Igreja a Santa Sede 

Apostólica17. Pela mesma razão, teria o bispo concedido a ereção de oratórios e altares 

portáteis sem ter para isso poder algum, por ser proibido pelo Santo Concílio Tridentino 

e ser caso reservado somente ao Papa18.  

 Antes mesmo de iniciada a contenda, em carta pastoral de 2 de julho de 1775,  

D. Tomás já havia afirmado possuir beneplácito régio e breve apostólico por 10 anos 

“para conceder o uso de altar portátil a algum sacerdote benemérito e conspícuo 

                                                                 
13Idem. 
14Idem. 
15Idem. 
16Idem. 
17Idem. 
18Idem. 
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quando fosse necessário naqueles sertões19”. Porém, ainda que não tivesse o dito breve, 

apoiando-se na “sabedoria e piedade” de Van Espen, nos decretos do Concílio de Milão 

e nos do Concílio Provincial de Lima, afirmava D. Tomás, na mesma carta, que os 

bispos devem observar na concessão dos oratórios privados e domésticos20. As licenças 

matrimoniais nem ao menos representavam uma questão para este prelado. Concedia-as, 

tão simplesmente, para a paz e bem do seu bispado21. 

A partir desta controvérsia é possível nos concentrarmos em um conflito de 

raízes profundas, que marcou o pensamento político-religioso da monarquia portuguesa 

da segunda metade do século XVIII, a saber: o embate entre os defensores da 

superioridade papal e os partidários do anticurialismo, afinados com o projeto político 

reformador de cariz regalista posto em voga durante o reinado de D. José I e ministério 

do Marquês de Pombal. 

O regalismo, entendido como ingerência do poder político na esfera da 

jurisdição eclesiástica, corresponde, como esclareceu Zília Osório de Castro, a períodos 

de fortalecimento do poder régio e enfraquecimento do poder espiritual que, no caso 

setecentista, assumiu a forma de contestação política e canônica do poder papal22, não 

só por parte dos reis, mas também por parte dos bispos, ciosos de sua dignidade pessoal 

e colegial, e convencidos da origem divina do poder que lhes era atribuído.  

Não que se pretendesse contestar o primado papal, posto que, como sucessor de 

Pedro, ao papa cabia ser a cabeça visível da Igreja. Porém, tal primado não devia 

confundir-se com o exercício de um poder absoluto. Tampouco deveria alentar qualquer 

ingerência do pontífice romano sobre o temporal dos soberanos.  

O regalismo pombalino, aliando a reforma do Estado à reforma interna da Igreja, 

não prescindiu do reforço da autonomia episcopal face ao poder papal. Os bispos, em 

sua posição de agentes religiosos e políticos23, foram pilares indispensáveis na 

consecução do projeto.  

                                                                 
19D. Tomás da Encarnação Costa e Lima. Carta Pastoral de 2 de julho de 1775.fl.3-4. 
20Idem. 
21AHU_ACL_CU_015, Cx. 129, D. 9758. 
22CASTRO, Zília Osório de. O Regalismo em Portugal. Antônio Pereira de Figueiredo. “Cultura, 
História e Filosofia”, vol. VI.1987.p.361. 
23PAIVA, José Pedro. Os bispos de Portugal e do Império (1495-1777), Coimbra, Imprensa da 
Universidade, 2006, p. 38-78.   
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A independência dos antístites representava, na mesma medida, a 

descentralização do poder da cúria romana24, “contribuindo para a submissão política 

das hierarquias eclesiásticas nacionais nas suas temporalidades, servindo de forma 

indireta ao reforço do poder régio25” que se pretendia absoluto.  

A legitimidade da jurisdição papal estava sendo contestada tanto na esfera 

temporal quanto no interno da Igreja.  

No domínio do temporal, claro está, um Estado que se pretendia centralizador, 

não via com bons olhos a permanência do poder “paralelo” representado pela Cúria 

Romana. Por essa razão, as teses que sustentavam a independência e supremacia do 

poder régio em relação ao poder papal em toda a temporalidade, angariaram singular 

divulgação durante o ministério pombalino.  

Obras como a Doctrinam Veteris Ecclesiae, do padre oratoriano Antônio Pereira 

de Figueiredo26, fundamentaram a origem divina e direta do poder régio, excluindo 

qualquer mediação, papal ou civil. Sendo assim, o rei encontrava-se submisso apenas e 

imediatamente a Deus, instituidor do seu poder e seu único soberano. Nestas condições, 

ao Sumo Pontífice não cabia jurisdição sobre o temporal. 

 Assim como o poder emanava diretamente de Deus, as funções a ele 

correspondentes, no domínio secular ou espiritual, já estavam determinadas e 

integravam-se no plano divino. O Pontífice romano não poderia, nem direta nem 

indiretamente, atribuir-se funções que não competiam à sua jurisdição, privando aos reis 

a titularidade do império e a posse e administração sobre os bens temporais27. 

Cada poder era pleno, supremo e independente em sua esfera de competência. 

Ao rei caberia a defesa de tudo o que constitui a sociedade civil, zelando pela 

tranquilidade, assim como pela felicidade temporal dos homens - leigos ou eclesiásticos 

- além do dever de conservação da Religião. 

                                                                 
24SILVA DIAS, J. S. da, Pombalismo e teoria política. “Cultura, História, Filosofia”, vol. I, 1982, p. 45–
114.  
25CASTRO, Zília Osório de. Antecedentes do Regalismo Pombalino. O padre José Clemente. In: Estudos 
em homenagem a João Francisco Marques: Vol. VI. Porto: Faculdade de Letras da Universidade do 
Porto, 2001.p.323. 
26FIGUEIREDO, Antônio Pereira de. Doctrinam veteris ecclesiae de Suprema Regum etiam in Clericos 
Potestate, ex Sanctis Patribus Incorruptisque priorum faeculorum Monumentis depromptam...Olissipone, 
apud Michaelem Rodriguezium, 1765. 
27Idem. 
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De clara inspiração galicana, as proposições defendidas nesta tese do padre 

Figueiredo não representavam uma completa novidade no reino lusitano que, um século 

antes da ação pombalina já conhecia os contornos dos discursos regalistas28. 

No interior da Igreja, em nome do retorno à pureza primitiva, a superioridade 

papal e a sua infalibilidade foram postas à prova. Os discursos episcopalistas e 

conciliaristas visavam combater o poder ilegitimamente assumido pelo Vigário de 

Cristo sobre o todo da Igreja, colocando em questão o seu caráter único e absoluto. 

O rompimento das relações diplomáticas entre Portugal e a Santa Sé, de 1760 a 

1770, tornou o problema das dispensas matrimoniais, um ponto fulcral dos discursos 

anticurialistas. O impedimento de matrimônio, que excedia as fronteiras estritamente 

religiosas e representava um dilema de ordem prática, foi debatido em obras como a 

Tentativa Teológica29 do mesmo padre Pereira de Figueiredo, assim como no texto 

intitulado Resposta da autoria do seu mestre, o Padre José Clemente30. 

 Ambos dissertaram, embora com intensidades distintas, acerca do direito e do 

dever dos bispos de dispensar nos casos reservados à Santa Sé, sempre que a 

necessidade o impusesse, para o bem dos fiéis e manutenção da paz pública.  

Outros eclesiásticos foram além. Fr. João Batista de São Caetano considerava 

que as dispensas matrimoniais estavam sob a alçada jurisdicional dos bispos, e que 

buscá-las na Santa Sé representava um incentivo à usurpação dos direitos episcopais31. 

Estamos convencidos da adesão de D. Tomás a esta mesma perspectiva. Este bispo foi 

eleito antístite de Pernambuco no ano de 1774. Logo, concedeu dispensas matrimoniais 

sem permissão papal após o fim do período de ruptura das relações diplomáticas entre a 

coroa portuguesa e a cúria romana, pois julgava tais dispensas como prerrogativas 

próprias.  

O anticurialismo do bispo de nossa atenção não se refletiu apenas na 

problemática matrimonial. Ainda lente de História Eclesiástica da Academia Litúrgica 
                                                                 
28SALES SOUZA, Evergton. Igreja e Estado no período pombalino. Lusitania Sacra, v. 23, p. 207-230, 
2011. 
29FIGUEIREDO, Antônio Pereira de. Tentativa Theológica em que se pretende demonstrar, que 
impedido o Recurso à Sé Apostólica se devolve aos senhores bispos a faculdade de dispensar nos 
Impedimentos Públicos de Matrimônio, e de prover espiritualmente em todos os mais Cazos Reservados 
ao Papa, todas as vezes que assim pedir a pública e urgente necessidade dos súditos”, Lisboa, Officina 
de Miguel Rodrigues, 1766. 
30CASTRO, Zília Osório de. Antecedentes do Regalismo Pombalino.op.cit. 
31SALES SOUZA, Evergton. Igreja e Estado no período pombalino.op.cit.p.219. 
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Pontifícia, no tomo IV da sua História Eclesiástica Lusitana, impressa entre 1759 e 

1763, D. Tomás recuperou a discussão em torno do primado papal e de sua esfera de 

jurisdição. Como de costume entre os adeptos do antiultramontanismo, o futuro bispo 

condenava a inserção dos papas no domínio do temporal dos reis, posto que a César o 

que é de César e a Deus o que é de Deus, não sendo a Lusitânia um feudo do Romano 

Pontífice32. 

Quando dissertou acerca dos antigos códigos canônicos da igreja lusitana, 

apontou igualmente as falsas Decretais de Isidoro Mercador como responsáveis pelas 

“usurpações” que alteraram e arruinaram a doutrina primitiva da Igreja e perverteram a 

sua hierarquia, dando ao Sumo Pontífice prerrogativas que não lhe pertenciam33.  

Já à frente da diocese pernambucana, D. Tomás permaneceu dando provas da 

sua profunda adesão ao regalismo pombalino e do seu caráter anticurialista. Na sua 

primeira carta pastoral, agradeceu à Divina Providência, e apenas a ela, sem nenhuma 

menção à Santa Sé Apostólica, o fato de se ter tornado bispo. E ainda ali, após exortar 

ao clero e ao povo de Pernambuco à constância na Fé de Jesus Cristo, e obediência ao 

Pio e Fidelíssimo Monarca, D. Tomás rogou para que se fizessem frequentes orações 

pela saúde e vida do Rei D. José I, a quem chamou de Pastor e Prelado, considerando-se 

seu Vigário e Coadjutor34.  

Apesar do tom mais enfático com o qual D. Tomás defendeu os princípios 

teológicos e eclesiológicos que serviram de base doutrinal para o programa de reformas 

regalistas, ele não representou uma exceção entre os seus, e sua atuação episcopal nos 

tem permitido aprimorar a percepção das relações entre Igreja e Estado no período 

pombalino assim como a importância do corpo diocesano para o sucesso das já citadas 

reformas.  

A compreensão da disputa entre antiultramontanos e defensores da supremacia 

papal, catalisadas no período em questão, é de fundamental importância para o melhor 

entendimento de processos complexos como aquele que culminou na expulsão e 

posterior extinção da Companhia de Jesus.  

                                                                 
32D. Thomas da Encarnação Costa e Lima. Historia Ecclesiae Lusitanae Per Singula Saecula ab Evangelio 
promulgato. Ex Praelo Academiae Pontificiae. 1759-1763. Tomo IV.p.81.  
33D. Thomas da Encarnação Costa e Lima. Vetus Canonum Codex Lusitanae Ecclesiae. Coimbra. Ex 
Typographia Academiae Liturgicae. 1764.p.52. 
34D. Tomás da Encarnação Costa e Lima. Carta Pastoral de 13 de setembro de 1774.  
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É evidente também a sua relevância para analise da influência do galicanismo e 

jansenismo franceses no regalismo português. O intuito desta comunicação foi o de 

mostrar que para além do plano dos discursos teológicos, o combate ao domínio 

absoluto do Papa sobre o todo da Igreja marcou o cotidiano de leigos e eclesiásticos, no 

reino e no ultramar.  

O imbróglio que opôs o bispo D. Tomás e o vigário João da Cunha, que 

aparentemente dizia respeito a problemas locais, revelou-se um precioso meio para a 

análise da atuação de um bispo pombalino e das reações adversas que sua prática 

regalista, episcopalista e antiultramontana poderia despertar.  

 


