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O Sr. Dr. Carlos Drummond de Andrade, director do Gabinete do ministro da Educação, remetteu ao Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, em nome do mesmo ministro,
um trabalho do Sr. Frederico Llaverias, deputado ao Congresso Nacional, ex-consul geral da Republica Dominicana,
em Porto Rico, intitulado "La primem misa en America",
pedindo em nome do Sr. Dr. Gustavo Capanema que o Instituto se manifestasse a respeito.
O Sr. Conde de Affonso Celso, Presidente perpetuo, encarregou o sócio íorrespondtente Monsenhor Pederico Luuardi de emittir parecer, dado o amplo conhecimento que tem
do assumpto.
Esse parecer, que mereceu approvacSo do Sr. Conde de
Affonso Celso e que estuda cabalmente a questão, é o seguiufce:
— "Rio de Janeiro, em 5 de novembro de 1936 — Esmo.
Sr. Conde de Affonso Celso, Presidente Perpetuo do Instituto
Histórico e Geographico Brasileiro — Rio de Janeiro.
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Por intermédio do Sr. Prof. Max Fleiuss, 1° Secretario
Perpetuo desse "Instituto", recebi o convite que me faz Vossa
Ex. para emittir o meu parecer sobre o trabalho:
"LA PRIMERA MISA EN AMERICA — por ei Lie. Frederico
Llaverias, Deputado ai Congreso Nacional, ex-Cônsul General
de Ia Republica Dominicana en Puerto Rico — Giudad do Trujillo, R . D., 1936".
O conteúdo do supra referido opusculo, foi exposto em
resumo pelo Dr. Llaverias, cintes de reproduzir os artigos
publicados na imprensa de Porto Rico. Nelle se reproduz
o que ha de mais interessante, na discussão publica registrada nos diários de S. Juan de Puerto Rico, para fixar o
íitio onde se celebrara, na America, a primeira missa. Ali
figuram como contendores prhicipaes:
O Exmo. Sr. Bispo de San Juan de Puerto Rico, Monsenhor Edwin V. Byrne, que com anhelo patriótico, reivindicava para essa Ilha Histórica, a gloria de se haver nella celebrado a primeira Missa; o o Exmo. Sr. Frederico Llaverias
que, também levado pelos seus sentimentos patrióticos, defendeu a íhese tradicional, .anteriormente 'exposta pelo portoriquense ;Sr. Dr. Victor Coll y Cuclíi, de que a (primeira
massa, na America, foi celebrada no dia 6 de janeiro de 1494,
em a nascente cidade de "Isabela na ilha Espafiola", ao finalizar o Descobridor a sua segurada viagem.
Culminou a discussão em uma preciosa e douta, conferência, levada a effeito sob os auspícios da "Academia de Ia Historia de Puerto Rico", pelo Sr. Dr. Victor Coll y Cucai, no
dia 6 de janeiro de 1936, em S. Juan de Puerto Rico.
Todo este assumpto convertido era discussão sóbria,
nobre, patriótica, e ao mesmo tempo respeitosa e cortez, forma
o conteúdo do opusculo que examinei attentamente.
Nelle se encontram reproduzidos os artigos publicados
nos jornaes de Puerto Rico, sobre a ventilada questão, e um
resumo da conferência pronunciada pelo Sr. Coll y Cuchi.
Lamento que esta ultima parte esteja demasiado resumida.
E' para se desejar a publicação completa da preciosa conferência .que certamente esclareceu o assuimpto.

Este é, Exmo. Sr. Presidente, o resultado do meu exame
ao opusculo do Sr. Lie. Frederico Llaverias, cuja publicação
6 digna dos melhores applausos.
Eis a primeira parte dia (minha exposição.
Não obstante, parece-me que na minha tarefa ha outro
ponto a examinar: isto é, a substancia da questão focalizada,
que me levou a compulsar .documentos relativos á mesma.
E' de observar que, nos annos de 1917 e 1921, tive o feliz
ensejo de visitar as duas queridas Ilhas de Santo Domingo e
Puerto .Rico; e nessa occasião passei por Aguadilha, onde
pude ver a cruz, que, naquelle tampo, er.igirami os Cavalleiros
de Colombo, em memória de alli haver descido o almirante
para tomar água. A tradição não rezava que naquelle sitio,
o único em que desceu Colombo, em Puerto 'Rico, e aonde não
voltou jamais, fosse porventura celebrada alguma missa.
Sem prevenção, e antes com a melhor boa vontade e amor
á verdade, ligado por um aífecto pessoa,! áquelles dous heróicos povos americanos, imparcial em face das duas patrióticas defesas dos contendores, admirando-os pela sua lealdade,
passo a dizer:
Na questão ventilada, para conhecer o logar em que foi
celebrada a l" Missa na America, os documentos prinicipaas
que possuímos são:
l" — A carta que, em principio de 149Í ao "La Isabela".
o Dr. Chanca, physico qoie tomou, parte na segunda viagem
de Colombo, escreveu aos senhores do Cabido de Sevilla, narrando o que viu e o que lhe aconteceu, publicada por M. Fernandez de Navarrcte (Cfr. Viajes de Colon Espasa-Calpe, Mad r i d , 1935) . Pude consultal-n em minha bibliotheca.
2° — A carta redigida em latim, que, -de Roma, escreveu,
ao Cardeal Ascanio Sforza, o milanez Pedro Martyr de Angleria, o qual fazia parte da Corte da Rainha Izabel, a Calliolica,
e era membro do Conselho das índias, protonotario apostólico, etc. etc. Conhecia elle a Ghristovam Colombo antes de
sua viagem á America, e tf elle recebia directamente, em, ca:'tas,
as noticias relativas ao .descobrimento, cada v«z que 'havia ai-

guma. novidade, além de informar-se com os que haviam tomado parte na expedição.
Seus escriptos são de uma grande simplicidade e de um
immenso valor histórico.
Devo accrescentar que a carta do Dr. Chanca e a carta
de Pedro Martyr de Angleria confirmam-se mutuamente, completando-se em alguns pequenos detalhes. O Instituto Histórico e Geographico Brasileiro, possue esta carta, no original
em latim, inseria na obra (intitulada: "De Rebus Oceanicis et
novo orbe decades três Petri Martyris ato Angleria", publicada,
com outras obras, «n Colônia, «m 1574.
3° -- Deve existir .sobre o assumpto, outra carta que decidiria seguramente da questão, do maneira cabal; é a carta
que escreveu aos Reis Gatholicos o padre Frei Buil, que tomou
parte na segunda viagem de Colombo.
Deste documento, falia o Almirante na sua carta aos Reis
Catholicos, escripta em 30 de janeiro de 1494, assim: "Item:
Como quiera que por Ias cartas que a gus Altezas escribo, y
aun ei padre Fray Buil y ei tcsorero, podrán comprender todo
Io que acd despuás de nuestra Uegada se fizo, y esto harto por
mènuiiti y extensamente...'"
Esta carta seria decisiva. Parece, .entretanto, que não se
conhece o seu paradeiro.
4° — Outros autores antigos são de importância secundaria, netíta questão; e os que depois escreveram, todos dependem dos primeiros c valem pelo que repetem os que noticiaram em primeira mão.
Portanto, são de grande valor os argumentos allegados
pólos dou? maiores contenclenle,1-., Dr. Llaverias e Dr. Coll y
Cuchi, na questão da Primeira Missa na America, uma vez que
se fundam nas narrações miais frescas, precisas e de sumima
autoridade, quaes são as do Dr. Chanca e de Pedro Martyr
de Angleria
Com isso não poderei regatear os meus applausos aos argumentos apresentados pela corrente chefiada pelo Exmo.
Sr. -bispo de San Juan de Puerto Rico, que, por seu lado tem
servido no sentido de melhor 'elucidação do assumpto.

Parece-me acertado reproduzir aqui, de modo mais completo, que no referido opusculo do Lie. Llaverias, as narrações
citadas, especialmente as de Pedro Martyr de Angleria, como
as posSue este Instituto Histórico, no seu texto original em,
latim.
Diz o Dr. Chanca:
"Andovimos por esta costa Io mas deste dia, hasta otro
dia en Ia tarde, que llegamos a vista de otra islã, llamada
Burenquen, cuya costa corrimos todo un dia... En un puerto
desta islã estovimos dos dias, donde salto mucha gente en
tierra; pero jamás podimos haber lengua, que todos se fuyeron como gente temorizada de los Caribes... De esta islã
sobredicha partimos una madrugada..."
Esta narração attribue muita importância ao facto de não
se ter vindo á fala com qualquer dos Índios, posto que, fugiram do contaoto com os brancos.
A narração de Pedro Martyr de Angleria (Década primeira, cap. II) é a seguinte:
"Ab hoc tractu procedenübus, itinere in médio iacet
insula dieta ab indigenis Burichena: hanc Sancti Joannis insulam appellavit; inde sese plures ex iis qui a cannibalibus
liberati fuerant, oriundos aeibant; populosissiman, portuosam, nemorosamque esse insulam fatebantur... Hanc insulam, ne moram traherenl, praetermisêre... Attamen in eius
ultimo ad Occidentem angulo, aquandi solum grafia, pauoi
in terram descendôre; ubi more gentis eius domum invenôre
magnam et conspicuam, quam vulgares aliae duodecim, sed
desertae, circuibant..."
Este texto diz que, sendo encontrada no meio do caminho
a ilha que os indígenas chamavam Burichena, o almirante
chamou-a San Juan; muitos dos que escaparam aí>s cannibaes,
diziam que eram nativos dfssn ilha; que era muito povoada,
cheia de bons portos e de bosques... Para não perder tempo,
não a visitaram. Porém, no ultimo angulo ao occidente, somente para tornar agiia, desceVam uns poucos em terra, onde
encontraram uma casa grande e bella, circumdada de outras
doze, essas então rústicas, mas todas, como era costume, abandonadas pelos naturaes do logar.
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Esta narração parece excluir a celebração da Missa.
A rigor, nos dous dias que se demoraram alli, havia i empo
para celebrar uma missa; como lambem houve para celebral-a em Guadalupe, onde passaram dez dias. Não parec»,
porém, ter havido intenção de fazeJ-o. Em Guadalupe empregaram o tempo na busca de alguns hespanhoes que, descidos
sem permissão, se .haviam perdido na espessura dá selva.
'Na ilha "Burichena" desceram principalmente para tomar água, como assevera Pedro Martyr de Angleria.
Desceram uns poucos, diz clle; e esla phfase não está em
contradicção com a do Dr. Chanca que diz: "Salto mucha yentt
en tierra", porque toda a expedicção se compunha de mil e
quinhentas pessoas, segundo affirma Oviedo y Valdés e também Antônio de Herrera .que tomou como fonte o Padre
Lãs Casas. Entre mil c quinhentas pessoas uma pequena
parte que descesse em terra, pode parecer muitas pessoas, segundo o modo de considerar a cousa.
O Dr. Chanca não falia da tomada de água, senão que
leva em consideração o desejo de "haber lengua", ou seja,
procurar Índios com quem fallar, para ter mais detalhadas
noticias do interior da Ilha; e especialmente começar a travar amizade para poder entrar em contacto directo.
Nisto parece que clispenderam o maior tempo, além da
pescaria que fizeram, porque encontraram alli muito bom
peixe.
A este respeito concordam o texto da "Vida de Coiombo" attribuida a Fernando Colombo (Historia dei Almirante Cristobal Colón, escripta por Don Fernando Colón
su hijo; Madrid, 1892; 1. vol. I, cap. 4 7 ) ; e o que diz o
Padre Lãs Casas, synthetizado por Antônio de He/rrera nassuas Décadas (Historia General de los hechos de los castellanos en Ins islãs y tierra firme dei mar oceano — Tomo II,
Década p r i m e i r a , libro segundo, cap. VII — Edic. Madrid,
1934. Herrera repete o que diz o Padre Lãs Casas no capitulo LXXXV do lib. I, da Historia General de Ias índias).
Também Irving, na sua "Vida y viajes de, Cristobal Colón", allude ao mesmo facto, colhido nas mesmas fontes.

Diz Fernando Colón:
"Después aporto a Ia islã que Ilamó San Juan Baptista, que
los Índios llaman Boriquen, y surgió, con Ia armada en una
canal de cila a occidente, donde pescaron muchos peces algunos come los nuestros, y vieron alcones y parras silvestres,
y más hacia Levante fueron unos cristianos a ciertas casas
de Índios que segun su costumbre estaban bien fabricadas
Ias cuales teniam Ia plaza c Ia salida hasta ei mar, y Ia calle
muy larga, con torres de cana a ambas partes, y Io alto estaba
tejido con bellissimas labores de plantas y yerbas como están
en Valencia los jardines, y Io ultimo hacia ei mar era mi
tablado en que cabian diez o doce personas, alto y bien labrado".
Copiando o capitulo 85 de Lãs Casas, diz Herrera:
"Llegó a otra grande que Ilamó San Juan Bautista, que
ee Ilamaba Boriquen. Halláronso en una bahia de ella, ai poniente, diversas espécies de pescados, como lizas, sabalos y
sardinas; una pla/a con un camino desde ella hasta Ia mar,
muy limpio, y seguido, y Ias paredes de cafias cruzadas o tejidas, con sus verduras graciosamente como en Valencia. Estaba junta a Ia mar un mirador adonde cabian doce personas,
de Ia misma manera labrado, y no vieron persona, y se sospechó que se habian huido. Viernes a 22 dei mismo, tomo
ei Almirante Ia primera tierra de Ia islã Espaíiola..."
Pelos textos supra citados parece bastante claro que tanto
os que permaneceram nos navios, como os que, relativamente
poucos, desceram á terra, não se oceuparam senão em tomar
água, pescar e observar o que havia na ilha, procurando
pôr-se em contacto com o.s índios.
Não havia intenção d:e alli ee demorar, porque todo o
pensamento era chegar mais depressa para ver os 30 hespanhoes que Colombo deixara na primeira viagem, em Hespanola.
Ef fflctivãmente proseguiram viagem, segundo conta Pedro
Martyr de Angleria,
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Como já observei, este autor tem uma enorme autoridade
no assumpto que nos preocoupa. Elle foi informado directamente pelo mesmo Almirante Colombo, como se deprchendc
do que se lê a seguir. (Paga. 9-36) .
Elle narra que Colombo, chegando á Ilha Espafiola, verificou que os 38 hespanhoes ali deixados, ha.viam sido mortos; e o castello, queimado com tudo que continha.
E continua: "Propterea brevibus nunc et in incomposita
epístola, quae colligere potuerim, accipito: propediem, uü
ppero. a me caetera quae deteguntur. habiturus. Scripsit enim
ad me Praefeetus ipse marinus, cui sum intima familiaritate
devinclus sese rnihi latissirne, quaeoumque sors ostenderit,
significaturum. Ipse propinquum portui cuidam editum locum,
ad civitatem condendam elegit: ibique intra paucos dies domibus, ut brevitas fernporis pns?a est, et saccllo ercctis eo <]ie
quo trium Regum solemnia celebramus, divina nostro ritu (in
alio potest dici orbe tan cxtero, tan ab omni cultu et religion')
alieno) sacra eunt decantata tredecim sacerdotibus ministrantibus".
"Portanto nesta breve e despretenciosa carta, inclui o
que tenho podido saber; espero dentro de poucos d'ias darvos a conhecer os ulteriores descobrimentos effectuados. Porque o mesmo Almirante, a quem estou ligado por intima amizade, me escreveu dizendo que de tudo que a sorte o fizesse
descobrir, me daria amplia 'informação.
"Elle escolheu um togar accessivel, vizinho de um porto,
para fundar a, cidade; em poucos dias, alli, foram construídas
as casas' e a capella, segundo a -brevidade do temtpo o perm i t l i a ; no dia em que cornrrremoramos os três Reis Magos,
em «osso rito (pode-se dizer, em outro mundo tão diverso,
tão alheio a todo culto e religião) foi celebrado com canto, o
santo sacrifício, tendo servido treze sacerdotes".
QUÍÍ nessa segunda viagem, tinham, alguns sacerdotes
acompanhado a comitiva, se conclue facilmente.
Gonzalo Fernandes de Oviedo, na sua "Historia G e n e r a l y
Natural de Ias índias, parte I, Lib. II, Gap. VII), d i z :
"Pues conforme a Io amonestado por ti Sancto Padre en
sua bula e donación apostólica, cerca dei cuydado que se debe

tener en Ia couversión de los indioe, vinieron religiosos, per«onas do probada e sancta vida e letras; en especial fué escogido para esto fray Buil de Ia Orden de Sanct Benito, natural
de Cataluna. Al qual ei inisrno Sancto Padre dió plenissimo
poder para Ia adminietración de Ia Iglesia em estas parles como
perlado e cabeça de los clérigos e religiosos que en aquesta
saçon acá passaron, para ei servicio dei culto divino e cor.versión destos Índios. E t.ruzeron los ornamentos e cruces e cálices e imágenes, e todo Io que era necessário para Ias iglesias
e templos que se hicieron".
Oviedo habitava a mesma ilha.
Outro autor, Francisco Lopez de Gomara, que não esteve
na America, e que entretanto estava bastante informado, especialmente dos preparativos ifeitos na Hespanha, escreveu
("Historia de Ias índias", capitulo "Vuelta de Cristobal Colón
a Ias índias", edic. Vedia) :
"Buscaron doce clérigos de sciencia y consicencia, para
que predicasen y convirtiesen, juntamente con Fray Buil, catalán. de Ia órden de Sant Benito, que iba por vacario dei Papa
con breve apostólico".
E Antônio de Herrera (1. c.) que sinthetizando os cap.
LXXXI e LXXXII do Liv. II da "Historia de Ias índias" do padre
Lãs Casas, informa:
" . . . y para que Io de Ia conversión se tratase como
convenia, enviaron a un monje Benito, Ilamado Fray Boy!,
Cafalán, con Ia autoridad Apostólica, y otros religiosos con
particular orden que los Índios fuesen bien tratados y con
dádivas, y buenas obras atraídos a Ia religión y que si lus
castellanos, los tratasen mal, fuesen severamente castigados.
Dieronles ornamentos y cosas para ei culto de Dios; y Ia
Reina, em particular, dió uno muy rico de su c a p i l l a . . . "
Nada Herrera diz a respeito da Missa celebrada na Espafiola, nem lão pouco Fernando Colón.. se refere a ella.
Bafitaria entretanto o que informa Pedro Martyr de Angleria.
Dell e é o único documento que fala >de uma Missa celebrada na America; e esta, que é a primeira de que se tem noticia, foi entretanto celebrada na Isabela.
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Deram-se muita pressa em levantar as casas e a capella.
Razões de ordem liturgica me fazem suppor que havia
o desejo de celebrar Missa cantada com a assistência de treze
sacerdotes, em terra tão extranha, no dia 6 de Janeiro de 1494.
Não nos devemos esquecer de que o dia de Reis, chamado
no Oriente antigo "Epiphania", quer dizer manifestação, descobrimento, sendo pois, desde os primeiros tempos da christand'ade, a festa reputada mais importante mo mundo pagão,
porque desta arte foi manifesta a Redetopção.
Esta festa também estava, naquelle momento, ligada ao recente descobrimento, e não se podia deixar passar sem celebrai-a com grande júbilo. Eis porque também Pedro Martyr
de Angleria não deixa de notar >o contraste .entre a festa e a
sua celebração "em outro mundo tão diverso, tão alheio ao
culto e á religião".
E também eis aqui a razão porque fizera tão depressa
construir em poucos dias as casas e a capella, "segundo a brevidade do tempo o permittia"; isto ó em seis dias, porque só
não fora a festa dos Reis, fal-o-iam com mais lazer. Eis aqui
o que diz o padre Lãs Casas nos cap. LXXXVIII e LXXXIX do
liv. I da "Historia general de Ias índias", resumido por Heri-era na Década primeira, capitulo X (o. c . ) :

"Apellidam a ilha, Guadalupe, por analogia do rmml.e de
Guadalupe, onde se venera a imagem miraculosa da puríssima
Virgem Maria; os habitantes chamam-na de Carucueria; é a
primeira ilha habitada pelos Caribes".
Apresento a V. Ex. minhas respeitosas homenagens.
Mons. Fedcrico Lunardi,
(Sócio do Institui»):

"...y habiendo bailado buen aparejo de piedra y cal y
todo Io que deseaba y Ia tierra fertilisima, puso mucha diligencia en edificar iglesia, casa de Ias municiones y de su morada. Repartió solares, ordenando pla/a y calle. Lãs casas
públicas se hicieron de piedra, Ias demas de madera y paju,
cada uno como mejor podia".
E assim celebrou-se solenwemenfce a festa de Reis. '
Porque no trabalho nlludido do Sr. Llaverias von p i t a d o
o nome da ilha de Guadalupe, desejo accrescentar o texto latim
com que Pedro Martyr de Angleria dá a razão do nome dessa
ilha; esse texto assim reza:
"Hanc vocant Guadalupe; insulam, a montis Guadalupí similitudine ubi intemeratae Virginis mirabile coliUir simulacrum: Caraeuêriam incolae appellant; est Caribium primaria

Este parecer foi publicado no "Diário Officiftl" n. 25.197 de 21 dí
novembro de 1936.

