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THE “RESPOSTA QUE ALGUNS PADRES DE JAPÃO 
MANDARAM PERGUNTAR”: 
A CLASH OF STRATEGIES?

Ana Fernandes Pinto *
Silvana Remédio Pires
Centro de História de Além-Mar, New University of Lisbon

This article acquaints the reader with an unpublished document and 
presents some lines of research that could be derived from a perusal of this 
manuscript. The document in question is the Resposta que alguns padres de 
Japão mandaram perguntar,1 written by the theologian Francisco Rodrigues 
S.J. (1515-1573), through which, as one can deduce from the title, this author 
sought to clarify doubts of a religious and moral character that the Jesuits 
living in Japan encountered. A preliminary reading of the text immediately 
revealed that it would be of great interest to publish the document, to unequivo- 
cally corroborate the bewildering theological situations that the mission-
aries resident in Japan came across. This became even more pertinent when 
one perceived the diversity of the subjects mentioned therein, the depth and 
even originality of the moral debates stimulated by the doubts aired in the 
text. Given Francisco Rodrigues’ complex argumentation, the grammatical 
characteristics of the 16th century and the use of different languages (mainly 
Portuguese, Latin, but also Spanish and Italian words) we have opted to 
merely transcribe the document in its entirety. A translation into English 
would inevitably result in a simplification of the text and, in a certain measure, 
in its adulteration. One has only risked translating the questions raised by 
Jesuits and sent to Goa; 47 questions that gave rise to 47 answers penned 

* Fundação Oriente scholarship holder.

1 ”Resposta de alguns cazos que os padres de Japão Mandaram perguntar” [The Answers that 
Some Priests from Japan Requested] in AN/TT Manuscritos da Livraria, No. 805, fls. 112-133v, 
henceforth quoted as Resposta. The document consists of a manuscript made up of 280 fólios and 
there is currently a project underway to publish the work in its entirety, due to the initiative of 
Manuel Lobato and Jorge Santos Alves. About the importance and composition of the text and 
the orientation of this project, see Manuel Lobato, “Notas e correcções para uma edição crítica 
do Mss da Livraria n° 805 (IAN/TT), a propósito da publicação de um tratado do Pe Manuel de 
Carvalho SJ”, in Anais de História de Além-Mar, vol. III (2002), pp. 389-408.

BPJS, 2005, 10/11, 9-60
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by Francisco Rodrigues, which constitute the entire manuscript that has been 
transcribed here. One has thus sought to provide the reader with an index of 
the questions/cases that make up this treatise.

A list of the cases that comprise the Resposta:

Case 1 – If one can administer the sacraments of confession and com-
munion to a Christian who lives with a non-Christian wife, or to a Christian 
woman who lives with a non-Christian husband, who do not wish to convert;

Case 2 – If a Japanese Christian man can marry his Christian [daugh-
ter] with a non-Christian of the same social status, as it is a great dishonour 
to marry a daughter with a man who is inferior to her, or should he keep his 
daughter unmarried even then the denial of this permission being an impedi-
ment for the conversion of many people;

Case 3 – If Christian converts can marry at any time of the year, even if 
it is during the Holy Week;

Case 4 – If the sacraments of Confession and Eucharist can be adminis-
tered to Christians who are unable to learn the doctrine, on account of being 
old or sick, as long as, in some way, they understand it;

Case 5 – f the sacrament of Eucharist should be administered to recently 
converted Christians who sufficiently understand this mystery, as it is habit-
ually understood by the community of the faithful;

Case 6 – How should the missionaries react with Christians who accom-
pany their heathen parents to the temples and kneel, like them, before the 
idols, seemingly committing idolatry; or with the servants who do the same 
thing in the company of their heathen lords, given that in their hearts they 
adore the true god, and not the idols;

Case 7 – If a Christian who has already confessed and received  commu-
nion several times and ceases to do so at least once per year, incurs excom-
munication;

Case 8 – How should the Christians who go to banquets, along with 
heathens, behave on the days in which the church forbids the consumption of 
meat, since, by not eating the meat served, they are discourteous on account 
of not fulfilling the customs of honour that prevail amongst the Japanese;
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Case 9 – What should one advise parents who, as they do not have 
anyone to teach their children to read and write, hand them over to the 
bonzos, who abuse the children with acts of sodomy; and if these children 
can confess, as they are forced to do this;

Case 10 – How should the missionaries act with the Christian who gives 
his son to a bonzo in order to become his heir and that the monastery be left 
to him, along with its revenues, thus the son becoming a heathen;

Case 11 – If a Christian son can take his father to be buried, go to the 
place where he demonstrates being the eldest son and is the first to set fire to 
the body of his father, as, if these things are not done, he is dishonoured and 
repudiated by his relatives;

Case 12 – If Christians can participate in the burials of heathen rela-
tives, in case the latter call them, or even if they themselves offer to do so 
of their own volition, in order to avoid hurting their relatives by not being 
present;

Case 13 – If Christians can accompany their relatives to certain burials 
of their dead, in which on the following day they gather together to collect 
their teeth and send them to be buried in a particular monastery;

Case 14 – How should the missionaries act with Christians who have 
always lived off usury, given that it is very difficult both to abandon it, as it is 
considered to be a pious act as well as to return what they have charged, as, 
in Japan, the concept of returning is not understood;

Case 15 – How should the missionaries act with Christians who are 
masters of some mechanical arts, or with the disciples who learn these, with 
regard to the oath that the disciples habitually make, in these lands, to obey 
certain conditions, as, if they do not follow them, they are condemned in 
afterlife and are punished by the gods in this one; it is doubtful whether the 
Christian masters can administer such an oath to heathen disciples and if, by 
swearing thus, they are obliged to fulfil it, except if when the Christians who 
swore thus had no intention of fulfilling it, on account of it being heathen;

Case 16 – If a Christian man married to a heathen woman is obliged to 
repudiate her and choose another wife, in case she does not wish to convert, 
or lives with him, without ceasing to try and persuade him to return to his 
faith;
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Case 17 – If Christians can make ropes to be hung in heathen ceremo-
nies, when commanded by the lords, whether such use is disclosed or not by 
the lords;

Case 18 – What obligation does a person have who, by force or ruses, 
deflowers a virgin, given that in this land virginity itself is not held to have 
any value, nor is it considered dishonourable for a woman to be violated, as 
she does not incur any infamy or injury, nor does she lose a marriage equal 
to what she would have had if she were a virgin;

Case 19 – How should one proceed in the Masses in which heathens 
enter the churches and remain there, since it seems difficult, or a fight could 
break out, if they were sent away;

Case 20 – If a Christian husband who has repudiated his non-Christian 
wife, on grounds of adultery, and married another woman, can live with his 
second wife in good conscience;

Case 21 – If one should declare to these new Christians that they are 
obliged to pay tithes, due to the inconveniences that result from declaring 
this precept, both with the faithful as well as with non-Christians;

Case 22 – What should one do with a Christian woman, married to a 
heathen who lets her follow the Christian faith, who asks her husband not 
to take another wife, which the husband accepts, but shaves his beard and 
leaves her, becoming a bonzo, which he would not have done if he had not 
accepted his wife request;

Case 23 – If new converts who, being present at the burials of their 
non-Christian lords, kneeling, allow the bonzo to place the book on top of 
their heads, as they are unaware of its significance, are subject to excommu-
nication; this ceremony is the equivalent of our adoration of relics;

Case 24 – How should a priest proceed with regard to saying Mass when 
he is in remote areas without a confessor or a person who can absolve him 
of any irregularity he may have committed, and if in the case of going to look 
for a confessor or someone who could absolve him from irregularities he 
would lose a lot of time and leave the Christians who are in his charge with-
out anyone to teach the Catholic doctrine and administer the sacraments to 
them, which would result in great harm to the service of God;
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Case 25 – Whether missionaries should baptise abandoned children left 
by their mothers on the beach, or in areas where the tide would drown them 
or dogs would eat them, or where they would die unsheltered. One notes the 
fact that the Fathers cannot raise them due to the great expenses they would 
incur with nurses, and even if they could do so it would not be convenient 
as the heathens would believe that they did so in order to eat them, as the 
bonzos have circulated rumours in Japan that we eat human flesh. The doubt 
is whether one can baptise them because sometimes the heathens raise them 
(although these are rare cases and the most common scenario is for them 
to die without anyone to take care of them) and it would be inconvenient if 
heathens raised baptised children as they would thus became faithfulness;

Case 26 – If it is possible to eliminate some ceremonies inherent to 
baptism, such as not apply saliva, etc.;

Case 27 – If it is possible to baptise individuals without godfathers, and 
how many godfathers and godmothers should there be;

Case 28 – If it is sufficient to pour water on the head of the person being 
baptised with a vessel, without touching him with one’s hands;

Case 29 – If one could allow new converts to use their original names 
before they became Christians, when they honestly could not teach their 
Christian name to the heathens they already knew prior to converting, either 
because they were very numerous, or because they were nobles, and it would 
be discourteous for a Christian of a low social status to inculcate his name 
to them;

Case 30 – If one could change the names given to some Christians at the 
time of baptism that were common for Westerners but that were ridiculous 
or embarrassing in their language such as, for example, Gaspar meaning 
“bastard child”, Afonso, “crazy”, Juliana, “ten league coast”, etc;

Case 31 – If one should baptise those who come from very remote 
kingdoms where there are no Christians and where there is no hope of 
missionaries visiting these areas, or whether they should be refused baptism 
on account of the danger of them abandoning the faith due to the persuasion 
of the bonzos;

Case 32 – If one should baptise a soldier who, on account of setting off 
for a war, does not have enough time to learn the doctrine but who promises 
to learn it if he did not die;
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Case 33 – If Christian soldiers who serve Moorish or heathen princes 
can accompany them in wars against others;

Case 34 – How should Christians who participate in the frequent skir-
mishes that take place in the city of Sakai on account of minor matters, in 
which it is common for many people to die, behave, since, if they do not 
participate, they are beaten and reviled as this is the local custom;

Case 35 – How should the missionaries behave with regard to the sons 
of moneylenders who, to avoid shame to them, on the orders of their parents 
do the accounts and collect the gains made, without personally profiting 
from this;

Case 36 – About the question discussed by some savants about the 
convenience of sometimes dissimulate with the faithful, be it in confession 
or outside, when they are unaware, which is applicable in many of the 
preceding cases;

Case 37 – How should one behave with the son of a moneylender who 
does not wish to return the properties acquired by usury inherited from 
his father;

Case 38 – If a priest incurs excommunication by accompanying the 
public burial of a moneylender;

Case 39 – What should one do when Christians request that some 
rituals be done for their deceased heathen relatives in order to comply with 
the Japanese custom of calling bonzos on certain days, mainly every year on 
the day when their relatives died, and spend on poor Christians what they 
would spend on the bonzos if they were heathens. And two difficulties can be 
noted, the first being how can one tell the Christians that those rituals do not 
benefit the souls of those who have died as non-Christians, or is there a way 
in which one can allow this? The other difficulty is that, although the Masses 
prayed are to be said for Christians in purgatory, this is thus conceived by the 
heathens to be for those who died as non-Christians.

Case 40 – If it is permissible for Christians to slash their bellies when 
they find themselves desperate to escape their enemies or when their lords 
order them to do so in order to avoid disgrace to themselves, their children 
and other generations, and the loss of their properties;
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Case 41 – With regard to the tocuxei or benefic power; if the borrowers 
are exempted both from the interest from the usury as well as the debts them-
selves when the authorities issue such a tocuxei, either of their own free will 
or due to bribes;

Case 42 – If baptism should be given to an individual who has many 
wives and who promises that he will only keep the first one, abandoning the 
others, but who promises this with such little enthusiasm that it is doubtful if 
he will keep his word;

Case 43 – About those who in Sakai sell the merchandise of others, with 
limitations on the prices and indications not to sell for a lesser value, when 
in cases where they sell the said merchandise for a price that is higher than 
the price indicated they can keep the excess amount;

Case 44 – If a Father can shave his head and beard because he thus 
appears to conform with the bonzos;

Case 45 – If it is permissible to sell arms and defence equipment to non-
Christians in Japan;

Case 46 – Once again, one asks about the defence equipment;

Case 47 – The final case, in which it is asked how the Fathers should 
declare canonical law to the converts, and how they should oblige them to 
keep it, keeping in mind the possibility of great harm to conversions in case 
they do so.

Consisting of 47 questions that reveal an enormous thematic diversity, 
this Resposta was written in 1570, as has been mentioned in the text itself. 
However, one can only speculate as to when the questions that gave rise to 
these answers were formulated. One thing seems certain: the questions would 
not have been sent to Goa prior to 1563, nor later than 1568. The former 
chronological limit can be deduced from the reference that is made in the 
said document to the baptism of Dom Bartolomeu de Omura (in 1563), when 
the legitimacy of the sales of armaments to Christian Japanese warriors who 
found themselves in unstable political situations was discussed (question 
45). The latter can be inferred from the fact that a maritime voyage between 
Kyúshú  and Goa, the route utilised to send news, took about a year and a half. 
Thus, it is especially important to keep in mind that the Japanese mission 
had not even been in existence for two decades when the missionaries asked 
Francisco Rodrigues these questions, which meant that the Resposta contrib-
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uted towards the functioning of the Japanese mission while it was still in an 
embryonic state.

A perusal of the Resposta enlightens one about the complex nature of 
missionary activities in a civilisation that was as unique as the Japanese one, 
and it is possible to discern the clash between opposing traditions. In fact, 
the doubts raised pertain both to questions linked with the administration of 
the sacraments and related issues as well as to aspects of Japanese social and 
economic realities, such as usury or the tenets of war, there being a patently 
obvious attempt to fit Christian traditions and religious habits into local life.

Thus, the Resposta by Francisco Rodrigues is a reflection of the so-called 
“specific nature of the Japanese mission”,2 for which reason one can affirm 
that this document is part of a vast production of casuistry 3 and treatises 4 
about how missionaries should act in the Japanese mission. In the most 
recent historiography dedicated to the history of the Mission in Japan, the 
debate about the specificity of the Japanese case and the interest in the 
unique nature of the solutions adopted by the missionaries in the archi-
pelago, have taken centre-stage. Thus, some of the cases that are to be found 
in this manuscript that is being published have already been the object of a 
detailed analysis,5 although, to date, the text has never been contemplated, 
nor published, in its entirety.

2 For further details see João Paulo Oliveira e Costa, O Cristianismo no Japão e o Episcopado de 
D. Luís de Cerqueira, 2 vols., Ph.D. dissertation in the History of the Discoveries and Portuguese 
Expansion, presented at the Faculty of Social and Human Sciences, New University of Lisbon, 
1998 (polycopied text), pp. 77-78.

3 The term “casuistry” has been interpreted in the sense of “the art or science of applying 
general moral principles to resolve particular cases”, Johann P. Sommerville, “The “New Art of 
Lying”: Equivocation, Mental Reservation, and Casuistry”, in Conscience and Casuistry in Early 
Modern Europe, (ed. Edmund Leites), Paris, Cambridge University Press - Editions de la Maison 
des Sciences de l’Homme, 1988, p. 159. For the specific case of the mission in Japan, one can 
highlight as similar work the text sent to Europe by Alessandro Valignano and prepared, in 1590, 
by Father Vázquez, a theologian at the University of Alcalá. “Respuestas del Padre Vázquez a 
varios casos, que de Japón preguntaron los nuestros, los cuales truxo el Padre Gil de la Mata 
procurador de Japón” in Jesús López Gay, S.J., “Un Documento Inédito del P. G. Vázquez 
(1549-1604) sobre los Problemas Morales del Japón”, in Monumenta Nipponica, vol. XVI, No. 1-2, 
1960-61, pp. 130-160.

4 In this regard, the works by Alessandro Valignano and Luís Fróis stand out. From amongst the 
works of the former one can highlight, “Advertimentos e avisos acerca dos costumes e catangues 
de Japão”, edited by Josef Franz Schütte, Il Cerimoniale per i missionari del Giapone, Rome, 
pp. 118-312; and Sumario de las Cosas de Japon (1583). Adiciones Del Sumario de Japon (1592), 
tome II, edited by José Luís Alvarez-Taladriz, Tokyo, Sophia University, 1954. Authored by the 
latter, one can highlight the Tratado em que se contém muito sucinta e abreviadamente algumas 
contradições e diferenças entre a gente de Europa e esta província de Japão, Lisbon, Comissão 
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1993.

5 Joseph Wicki was the first to bring this document to light, having mentioned it in his work 
entitled Problemas Morais no Oriente Português do Século XVI, Comemorações Henriquinas, 
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While analysing the questions posed by the missionaries in Japan to 
the Provincial seat in Goa, it is important to keep in mind the religious and 
social policies adopted with regard to Indians. During the early decades of 
the Portuguese presence, an attitude of tolerance had prevailed with regard 
to the Hindu population, they were allowed to remain in their lands and their 
ancestral customs were respected and some individuals even held adminis-
trative offices.6 However, during the 1540s, a volte-face took place in the 
attitudes towards local religions. During the later years of the reign of King 
João III, from the administration of Dom João de Castro (1545-1548) onwards, 
and reaching its zenith with Dom Constantino de Bragança (1558-1561), 
Muslims and, especially, Hindus, witnessed a progressive offensive against 
their spaces of worship, which included the destruction of their temples or 
the images of their deities, “as though the commercial imperialism of the 
early years had given way to a kind of religious imperialism”.7 Following the 
premise of cujus regio ejus religio, a policy of a clean slate, or tabua rasa, was 
implemented with regard to the indigenous religious traditions, in order to 
substitute them with Christianity.

When viewed in this context, one could easily be led to think that the 
text emanating from Goa would have a rather different content than, in real-
ity, the Resposta that was sent to Japan, also because Francisco Rodrigues 
was an active figure in the establishment of the aforementioned proselytising 
mentality.

Francisco Rodrigues was born in Odemira and entered the Society of 
Jesus in Coimbra in 1546. Prior to this, he had studied at the University of 
Salamanca, a fact that would enable him to be one of the first professors 
of the College of Santo Antão (Lisbon), where he taught Mathematics and 

1961, pp. 257-263. In the works by Jesús Lopes Gay, responsible for detailed analyses of the proc-
esses of evangelisation in Japan, the questions about baptism, marriages and ancestor worship 
have been studied. Vide Jesús López Gay, S.J., El Catecumenado en la Mission del Japon del s. 
XVI, <Colecção Studia missionalia. Documenta Et Opera 2> Rome, 1966, p. 152, p. 162; ibidem, 
La Liturgia en la Mission del Japon del Siglo XVI, <Colecção Studia missionalia. Documenta Et 
Opera 4> Rome, 1970, pp. 83-110; p. 209. In his turn, João Paulo Oliveira e Costa emphasises 
the importance of the document in the context of the method of accommodation of the Jesuits in 
Japan, in op. cit., pp. 124 onwards. Ana Fernandes Pinto has dealt with question No. 45, about 
the seppuku, in Uma Imagem do Japão. A Aristocracia Guerreira Nipónica nas Cartas Jesuítas de 
Évora (1598), Macao, Instituto Português do Oriente-Fundação Oriente, 2004, pp. 158-172.

6 About the early stages of a peaceful integration of the Goan Hindu population in the social 
and economic life of the city, see, for example, Geneviève Bouchon, “Premières expériences d’une 
societé coloniale: Goa au XVIe siècle” in Inde Découverte, Inde Retrouvée (1498-1630). Études 
de l’Histoire Indo-Portugaise, Lisbon-Paris, Centre Culturel Calouste Gulbenkian - Comissão 
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1989, pp. 293-294.

7 Luís Filipe Thomaz, “Goa: uma sociedade luso-indiana” in De Ceuta a Timor, Lisbon, Difel, 
1994, p. 252 onwards.
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Moral Theology. In 1555, he professed three vows and took his fourth vow 
when he was already in India, where he had gone in 1556, appointed to the 
post of Rector of the College of St. Paul in Goa. After the death of António 
Quadros (4 December 1572), he would assume the reins of the administra-
tion of the province of India for a period of 10 months until his death in Goa 
on 13 September 1573.8

As mentioned by Alessandro Valignano, some of the dispositions known 
as the “laws in favour of Christianity” were the result of his influence on 
the governor, Francisco Barreto (1555-1558), namely, the ban on heathens 
occupying offices of the Estado da Índia; the prohibition of Hindu ceremonies 
in their weddings; the exclusion of heathen heirs in processes of succession; 
and the gathering and education of non-Christian orphans, without direct 
relatives, in the College in Goa.9 These measures prompted a strong reaction, 
both on the part of the Hindus as well as the Portuguese, as they were used 
to a mutually beneficial co-existence, however, likewise according to Valig-
nano’s report, “Father Francisco Rodriguez (…) with private demonstrations 
and public sermons (…) showed how justified and holy the said provisions 
were, and how false [and] obvious were the reasons against them”.10

For the analysis of the Resposta, the I Provincial Council of Goa (1567) 11 
was chosen as a means of comparison, since it can be considered a trust-
worthy repository of the orthodoxy and the normative efforts of the authori-
ties based in Goa, in which this moralistic theologian actively participated.12

The first conclusion that catches the eye when one compares the solu-
tions presented by Francisco Rodrigues with the dictates of the Provincial 
Council is the extraordinary number of questions to which the Council of Goa 
did not give a direct answer. In truth, the Council only had jurisdiction over 
the religious communities under the sovereignty of the Portuguese Crown 
and it is therefore not altogether surprising that the majority of the cases 

8 Cf. António Franco S.J., Imagens de virtude em o Noviciado da Companhia de Jesus no Real 
Colegio… de Coimbra de Portugal, vol. 1, Lisbon, 1719, pp. 618-624 and Barbosa Machado, 
Biblioteca Lusitana, tome II, 1931 (2nd edition), pp. 220-221.

9 Alessandro Valignano, Historia del Principio y Progresso de la Compañía de Jesús en las Indias 
Orientalis (1542-1564), (edited by Joseph Wicki, S.J.), Rome, Institutum Historicum S.I., 1944, 
chapter 8, pp. 345-346.

10 Alessandro Valignano, op. cit., chapter 8, p. 347.

11 The Council decrees have been published by J.H. da Cunha Rivara, Archivo Portuguez- 
Oriental, fasc. 4, New Delhi, Asian Educational Services, 1992, pp. 1-62, henceforth quoted as 
APO, fasc. 4, along with an indication of the respective decree and page.

12 Having been present at the Council, he would later be chosen to solemnly divulge the 
Council’s decrees at the Goa Cathedral, on 1 November 1567, cf. letter from Brother Gomes 
Vaz, S.J. to Father Leão Henriques and the Brothers in Portugal, Goa, 12 December 1567 in 
Documenta Indica (edited by Joseph Wicki), vol. VII, Rome, Monumenta Histórica Soc. Iesu, 
1962, pp. 380-381.
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posed by the missionaries resident in Japan had not been contemplated by the 
prelates who met in this Council. In fact, if the situation had been otherwise, 
the questions would not have been raised. It thus happened that, on account 
of the aforementioned specific nature of the Japanese mission, twenty-two of 
these questions, of a total of forty-seven, found no echoes in the norms of the 
Council. Within this group, one essentially finds a predominance of questions 
related to the sacraments and particular aspects of ecclesiastical life (ques-
tions 3, 4, 7, 19, 21, 24, 27, 30, 31, 32, 34, 36, 38 and 39); five cases, which  
one can affirm are linked with social mores in the Japanese archipelago 
(questions 9, 10, 15, 18 and 33) and four questions pertaining to Japanese 
rites and customs (questions 22, 40, 41, 43).

With regard to the questions about which the I Provincial Council was 
silent, it is also interesting to put forth one final categorisation, in order 
to define which answers were perfectly within the spirit of the rigour that 
characterised it. In truth, the conclusion reached was very expressive, given 
that only five amongst the twenty-two questions maintained the same kind 
of orthodoxy, namely: questions 9, 10 (pertaining to children and bonzo 
masters), 22 (about the nullity of a marriage of a Christian woman with a 
man who becomes a bonzo), 34 (about the “brawls” of Sakai) and 40 (about 
the seppuku).

Of the remaining 25 answers given by Francisco Rodrigues, sixteen are 
contrary to the decrees of the I Provincial Council (questions 1, 2, 6, 8, 11, 12, 
13, 14, 17, 23, 26, 29, 35, 37, 42, 44), sometimes implicitly, sometimes quite 
explicitly, as is the case with question 29. With regard to the dissimulation 
of the Christian names of converts, amongst more prominent heathens, the 
Jesuit moralist openly acknowledged that such an attitude was condemned 
by decree 42 [Action I],13 but nonetheless did not hesitate to go against it. 
In his argumentation, he sought legitimacy both from amongst the early 
Christian communities as well as current practices in the Christian world 
of his age, when he justified the fact that there were still Roman Catholics 
called “Horatio”, due to the simple fact of having maintained more ancient 
names, even with converts. This apparently minor problem sheds light upon 
a very interesting aspect of Francisco Rodrigues’ personality, capable of 
reflecting upon evangelisation from a historical and comparative perspec-
tive, without idealising Western Christianity nor presenting it as an absolute 
or pure model, immune to any pagan influence. Francisco Rodrigues went 
against the more common attitude with regard to the evangelisation of non-
European peoples, viewed with a greater rigour than what was demanded of 
traditional Christian communities of Greco-Roman and Germanic origins. 

13 APO, fasc. 4, pp. 30-31.
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In fact the affirmation of a syncretic practice amongst old Christians served 
to Rodrigues as the basis for applying the same kind of permissiveness to 
converts from another civilisation.14

Finally, one has the group with the least expression, comprising nine 
cases, conforming to the Council dictates of 1567 – questions 4, 5, 16, 20, 
25, 28, 45, 46 and 47. However, one must not think that those are answers 
contain greater requirements for converts. It merely happened that, in some 
questions, the Council, too, gave evidence of attempting to facilitate the path 
of the first steps of the neophytes. In reality, in six of these cases, what is 
sought to be clarified is whether the Christian sacraments can be adminis-
tered to converts, without imposing upon them rules that make it difficult 
for them to access these sacraments (cases 4, 5, 16, 20, 25 and 28). For the 
Christian world that had been renewed and reaffirmed in Trent, it was impor-
tant to expand the number of believers both in Goa as well as in Japan, facili-
tating, as far as possible, their entrance into the Church. Two other cases 
(45 and 46) are related with material life and the development of good rela-
tions with allied kingdoms, the Christian kingdoms being, quite naturally, 
at the head of the list. In a mercantile universe that offered great opportu-
nities to the Portuguese Crown, evangelisation also signified expanding the 
number of commercial partners.

How does one justify such discrepancies between the Council’s norms 
and the Resposta by Francisco Rodrigues?

In the first place, this could derive from the fact of the questions being 
seen by a specialist – in his capacity as a moralistic theologian, Francisco 
Rodrigues did not rigidly go according to the norms. Instead he reflected 
upon them, on the basis of his profound knowledge of Christian Tradition.

Secondly, this flexibility of thought is a very Jesuit hallmark. The Society 
of Jesus did not have, nor did it attempt to have, universal solutions. Quite 
to the contrary, it developed a perspicacious analysis of the particularities of 
each case – a practice that has commonly been interpreted as the expression 
of the Jesuit method of “cultural accommodation”. It is true that over the 
course of the 47 cases in question, Francisco Rodrigues justified the solutions 
that he presented, which, in some cases, constituted veritable exceptions, 
keeping in mind the need not to cause scandals, the hopes for conversions, 
the requirements of social conformance, ignorance of sinful situations and 
the dearth of missionaries to accompany converts. In this context, when 

14 João Paulo Oliveira e Costa, in his study entitled “A Diáspora Missionária”, in História Reli-
giosa de Portugal (edited by Carlos Moreira Azevedo), vol. II, Humanismos e Reformas (co-edit. 
João Francisco Marques and António Camões Gouveia), Lisbon, Círculo de Leitores, 2000, 
p. 279, delineates the difficulty faced by the Modern Church in extending to other peoples the 
benevolence with which it integrated European pre-Christian practices.
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analysed in the light of its ultimate objective – effectiveness – cultural accom-
modation does not represent a genuine and definite permissive attitude, nor 
should it be confused with an attitude of tolerance, at least in the sense in 
which tolerance is understood by the benchmarks of modern day sensibili-
ties. The tolerance of the men of the 16th century should not be compared to 
modern values such as freedom of conscience or religious freedom. Moreo-
ver, in particular cases, this accommodation was presented as a temporary 
attitude to be revoked when the mission was consolidated.

From amongst the answers that testify to this method of accommodation 
and the discrepancy between the solutions applied to Japanese reality and 
the doctrine stipulated by the Goa Council, in the first place one can draw 
attention to the debate about the question of baptism, the greatest number of 
cases from amongst the questions that pertain to sacramental practices refer 
to this issue. One can further add that from amongst the themes broached, 
this subject was the one that was dealt with in greatest detail in histori-
ography.15 Just as one can deduce from the answer provided by Francisco 
Rodrigues, the missionaries in Japan required authorisation to occasionally 
follow a baptismal liturgy that differed from the Roman ritual. They sought 
permission to dispense with the practice of blessing the neophytes with saliva 
(question 26), to do without the presence of a godfather (question 27), or to 
dispense with touching the neophyte’s head when they poured the baptis-
mal water (question 28). Despite the fact that the Provincial Council had 
stipulated the obligation to follow the Roman Ritual,16 the theologian did 
not oppose any of the aforementioned practices, either because he agreed 
with the necessity not to scandalise the Japanese or because he felt that these 
changes in the method of proceeding with regard to these matters did not 
contradict the doctrine in any way. Francisco Rodrigues even confessed that 
certain missionaries working in other missions had already pointed out the 
inconveniences involved in following all the Church’s ceremonies, so much 
so that, as he affirmed, “We have written to Rome in years past about this 
matter”, and “when His Holiness was informed of this, he answered that our 
missionaries could cease to use these ceremonies without scruples whenever 
it seemed convenient to them”.17 His answers pertaining to these issues are 
thus a reflection of the Jesuit quest for effectiveness in their apostolic labours, 
an even more imperative principle in the case of the Japanese mission, keep-

15 See specially Jesús López Gay, El catecumenado…

16 Cf. APO, fasc. 4, decree 1 of Action III, p. 33.

17 Resposta…, case 26, fl. 125. The decree was granted in 1569 by Pope Pius V and successively 
confirmed by Popes Gregory XII (1573), Sistus V (in 1587) and Clement VIII (in 1595). Vide 
López-Gay, op. cit., pp. 169-173.
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ing in mind, as one has seen, the embryonic stage of Christianity in Japan 
at the time in which this document was drawn up. This was true to such 
an extent that, in 1598, at a moment when the mission had already been 
consolidated, some of the questions that had been posed in the past with 
regard to liturgical practices were taken up once again by Bishop Dom Luís 
de Cerqueira, a fact that reveals the need for a constant adaptation to the 
new conditions in which the Japanese mission found itself at that time.18

The question pertaining to the ceremony of attributing Christian 
names to the neophytes (cases 29 and 30) is another aspect associated with 
the administration of baptisms that, by being mentioned in the Resposta, 
also attests to the missionaries’ continuous efforts to adapt with a view to 
avoiding scandals and to achieve the greatest possible effectiveness in this 
regard. In question 29, as has already been mentioned, the theologian did 
not hesitate to acquiesce to the request that the converts use the names “that 
they had before being Christians when they honestly cannot teach their name 
to the heathens”, and he likewise did not raise any doubts about whether 
the missionaries could or could not alter the baptismal names of Christians 
that sounded shameful in Japanese (question 30). Just as López-Gay states, 
during the early years of the mission, the missionaries did not preoccupy 
themselves overly about this fact, and limited themselves to transposing 
the names that were more current in Europe and India.19 However, as their 
knowledge of the Japanese language improved and as they became aware of 
just how important the attribution of a name was in terms of social honour 
in Japan it then became necessary to pay attention to this aspect. Thus, 
reflecting their integration into Japanese life at the end of the 1560s, the 
Jesuits felt compelled to rectify the names that seemed “shameful” in Japa-
nese, or to seek out forenames that had a special significance when they were 
converted into Japanese characters.20 Francisco Rodrigues legitimised these 
procedures employed by the missionaries, even agreeing that the absence of 
a bishop obliged one to dispense with religious ceremonies that required the 
application of holy oils.

Jesuit accommodation should also be interpreted within the framework 
of the difficulties experienced by the missionaries who lived in the archi-
pelago. Once again, Francisco Rodrigues’ flexibility proved to be a pragmatic 
and essential element in the mission’s progress. A perusal of this document 

18 Vide Algunas cousas que o Bispo de Japão Dom Luís Cerqueira asentou acerca desta Cristand-
ade, com parecer de huma Consulta que sobre isto fez em Nangazaqui em Novembro de 1598, cited 
from López-Gay, op. cit., pp. 182-185.

19 Jesús López-Gay, La Liturgia en la Misión..., p. 85.

20 As an example, see the list presented by Jesús López-Gay in op. cit., p. 88.
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clearly demonstrates that the scarce number of missionaries working in this 
land (if one takes the year of reference to be 1568, the latest date on which 
the cases could have been sent to Goa, only 15 missionaries were working in 
this mission at the time 21) induced the Jesuits to adopt an attitude that was 
identical to that of the Apostles of the Early Church.22 Had it been otherwise, 
in much the same manner as would have happened during the formation of 
the early Church, Christianity in Japan would never have progressed and, 
furthermore, the missionaries would have left in a heathen state populations 
that, according to the Christian message, were within the reach of complete 
salvation by means of the attribution of the sacrament of baptism. The 
missionaries were thus authorised to baptise those Japanese who revealed 
themselves to be inclined to follow the Christian faith, even if they were not 
well prepared and did not fulfil all the positive precepts of the Church. The 
answer to question 31 about “whether one should baptise some individuals 
who are from very remote Kingdoms where there are no other Christians 
nor the hope that they will be visited by the Fathers, or whether one should 
refuse to baptise them due to the danger that exists of them committing 
apostasy on the instigation of the bonzos” 23 is affirmative and apparently not 
very controversial, given that, unlike in the greater part of the other cases 
presented, Francisco Rodrigues did not feel the need to argue by resorting to 
canonical law. In his view, it was even permissible to baptise an individual 
who had many wives but who promised with “indifference (…) to get rid of 
the others”, a situation clearly rejected by the Goa Council (question 42).24 
Francisco Rodrigues’ recommendation that needy young boys should always 
be baptised must be understood in the same manner, even though he knew 
that in the Japanese context, in conformance with the rumours that circu-
lated in Japan that the missionaries ate human flesh, these boys would be 
abandoned to their fate and would be left to die (question 25). The theologian 
also allowed the baptism of “a soldier who, on account of having to leave 
for a war, does not have time to learn the doctrine sufficiently but promises 
that he would learn it if he did not die in battle” (question 32).25 However, 

21 João Paulo Oliveira e Costa, “Os Jesuítas no Japão (1549-1598) – uma análise estatística”, 
in O Japão e o Cristianismo no Século XVI. Ensaios de História Luso-Nipónica, Lisbon, Sociedade 
Histórica da Independência de Portugal, 1999, p. 44.

22 In fact, the New Testament, in the Acts of the Apostles, immediately presents mass baptisms, 
alongside individual conversions. Cf. As an example, the “three thousand souls” of the first Chris-
tians, baptised in a single day, after hearing the sermon of Peter in Jerusalem (Act. 2, 14-42).

23 Resposta…, fl. 126.

24 Cf. APO, fasc. 4, decree 36 of Action I, p. 28, in which it was determined that the baptism be 
postponed, while the individual did not abandon the “sins and errors of his past life”.

25 Resposta…, fl. 126.
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respecting the norm according to which nobody should be baptised without 
having first gone through catechism,26 he warned that before the baptism the 
missionaries should declare “first the substance of our faith howsoever it is 
possible to do so”.27 These directives, in which one can determine an adher-
ence to official dictates as far as possible, were derived from a defence of the 
method of accommodation, but also echoed the theological ideas discussed 
in European universities and the ratification of the theory of “extensive” 
evangelisation by the ecclesiastical authorities in Rome.28

The solutions presented by Francisco Rodrigues in the cases pertaining 
to the administration of communion and confession are likewise another 
example of the difficulties mentioned above, resulting from the absence of an 
ecclesiastical structure that was vigilant and capable of effectively imposing 
regulated conduct, which were further compounded by the difficulties faced 
by the missionaries in circulating in a territory that was exceedingly unstable 
in political terms and where the missionaries lived at the mercy of the local 
lords. Once again, the Jesuits called for flexibility in Christian habits, and the 
theologian concurred in all the questions posed with regard to these sacra-
ments. The Christian who lived with a non-Christian wife and the Christian 
who did not know the doctrine on account of being old and sick could confess 
and partake in communion (question 1 and 4); the neophyte, as long as he 
was not “uncouth and lacking in intelligence” could receive the sacrament 
of Eucharist from the moment of their conversion onwards (question 5); the 
Christian who frequently went to confession and communion who abandoned 
these sacramental practices was not excommunicated (question 7); the pres-
ence of non-Christian Japanese in churches was not an impediment for the 
celebration of Mass (question 19); the priest could administer these sacra-
ments even if he was at fault (question 24). However one can note that when 
one evaluates the stance assumed by Francisco Rodrigues in the light of the 
decisions of the Provincial Council of Goa, one cannot affirm that this permis-
siveness was exclusively restricted to the Japanese case. Half of these answers 
were in conformance with the dictates of the said Council (questions 1, 4 
and 5), and the sole response that deviated from the Goa decrees had had a 
Papal dispensation (question 19).

26 At the Goa Council of 1567 the duration of the catechism for heathens and Moors was not 
specified, as this would depend upon the “kind of people”, but it was established that they could 
not be baptised without first being instructed in the articles of the Faith and the commandments 
of the Law, in accordance with the capacity of each individual: López-Gay, El catecumenado…, 
p. 41. Subsequently, in the text that resulted from the Consultation of 1580, Valignano stipulated 
concrete norms for the period of catechism, even expounding upon the procedure to be adopted 
in the case of people who were leaving for war, vide ibidem, pp. 49-50.

27 Resposta…, fl. 126.

28 López-Gay, op. cit., pp. 19 onwards.
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One must stress that the assiduous reference to the terms “non-Chris-
tian/heathen” (“infiel/gentio”) in the cases that discuss aspects of the lives 
of the catechumens in the light of the liturgy is equally indicative of the 
embryonic state of the missionary activities at the time. One can once again 
recall that Francisco Rodrigues structured his answers from the perspective 
of pre-evangelisation 29 of the Japanese for whom Christian principles were 
still alien, but who would end up by being called to the truth by means of 
frequenting neophytes.

This flexibility in Francisco Rodrigues’ opinions is also evident in the 
cases in which doubts were connected with Japanese socio-cultural prac-
tices. In these situations, the theologian assumed a position of condescension 
in the majority of cases, stemming from the principle of the need to avoid 
scandals or based on the circumstance that the individual was ignorant of 
having been in a sinful situation. With greater or lesser exceptions, this can 
be seen both in cases that pertain to the relationship between lord and vassal 
(questions 33, 34, 38, 41, 44) as well as in those that concern ceremonies and 
courtesies (questions 6, 8, 11, 12, 13, 17, 23). One must once again stress 
that this attitude of Francisco Rodrigues fits in perfectly with the embryonic 
context of the development of the mission and was considered to be a neces-
sary strategy for its consolidation, it being implicit, for this very reason, that 
it was a temporary attitude. According to his own words, “until now this land 
had so few Christians and so many non-Christians and they are so profoundly 
mixed with each other (…) it will often be convenient not to declare to them 
(…) when, for this reason, there is a danger of the Christians apostatising 
and it may prove an impediment for the conversion of non-Christians” (ques-
tion 8).30

With reference to the courtesies rendered in ancestor worship (ques-
tions 11, 12, 13 and 23), whose cases centre around the question of the legiti-
macy of the participation of Christians in the rituals of deceased heathens, 
the Jesuit once again justifies his permissiveness on account of the need for 
social conformity, resorting in his argument to the principle of the “natural 
obligation” of the Christian towards a deceased member of his family, and 
reiterated the need to not dishonour nor disappoint family members. Thus, 
he defended that the Christian should take his father to be buried and set fire 
to the body (question 11) and should participate in the funerals of heathen 
relatives (question 12). At this level, the theologian felt that none of the 
practices questioned by the missionaries could be considered serious 
enough to justify “that one pressure the Christians so much in similar cases” 

29 About the concept of the preliminary state of the catechist see López-Gay, op. cit., pp. 2-3.

30 Resposta..., fl. 116.
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(question 12). Moreover, Francisco Rodrigues felt it unnecessary to have an 
intransigent attitude that would result in the Christian being “dishonoured 
or repudiated” (question 11), or caused “grief to his non-Christian relatives” 
(question 12). Francisco Rodrigues’ tolerance also extended to complex situ-
ations that, according to his own words, could easily be identified by others 
as an act of idolatry. In fact, he authorised the participation of Christians in 
funerary rituals as well as in the banquets offered to the bonzos who came 
to do the final rites (question 8), in the ceremony of gathering the teeth and 
burying them in a monastery (question 13), or in joint prayers (question 23). 
And he considered it to be preferable that the Christians transgressed in 
these questions of positive law if, by such an act, they avoided “some great 
scandal (…) and provided hope for the conversion of the non-Christians with 
whom they interact”.31

The theologian also adopted a flexible attitude when he dealt with the 
question of the courtesies that children owed their parents in Japan, or those 
that “servants” owed the “heathen lords” when they accompanied them to 
religious temples (question 6). If a refusal to kneel before a temple along with 
the parent/lord represented an offence, then the Christian should kneel out 
of respect for his superiors without this act being held to be idolatry. One can 
note that, on the contrary, while the decisions of the Provincial Council of Goa 
prohibited any participation at all in heathen rituals and festivals,32 in the 
context of the Japanese mission, due to Francisco Rodrigues’ decisions, the 
Christian did not incur any sin as long as he did so and declared that he had 
done so out of courtesy and not “to honour the temples or to commit idolatry, 
and by this not only are they not idolaters, but satisfy any suspicion that they 
could be”.33 Having invoked the same kind of justifications it is important to 
refer to the question about the legitimacy of Christians producing ropes to be 
used in heathen rituals, on the orders of their superiors, whether or not they 
were aware of their final purpose (question 17). In principle, according to 
the terms of the Council, any action by Christians that favoured idolatry was 
subject to the penalty of excommunication.34 However, in the case of Japan, 
on the pretext that there existed diverse opinions about the matter, it was 
felt that one should impose on the Christians the ruling that “least obliged 
and least raised the risk of apostasy or of non-Christians not converting due 
to this reason”.35 In other words, the preoccupation with not putting social 

31 Resposta…, fl. 116.

32 Cf. APO, fasc. 4, decree 42 of the same Action, pp. 30-31.

33 Resposta…, fl. 114v.

34 Cf. APO, fasc. 4, decree 10 of Action I, pp. 14-15.

35 Resposta…, fl. 120.
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conformity at risk, which, in an ultimate analysis, could be very favourable 
for the conversion of other Japanese, once again prevailed. 

The same logic that viewed the integration of the Christian existence 
of the neophytes in the heart of Japanese society likewise prevailed in cases 
in which the missionaries sought to adapt to local customs. The Fathers 
obtained authorisation to shave their beards, an aspect of their physiognomy 
that greatly baffled the Japanese who were accustomed to plucking their 
beards out, and to shave their heads, given that clean-shaven scalps were 
a distinctive symbol of ecclesiastics in Japan 36 (question 44). Thus, “Those 
who are shaven in this manner have more freedom to speak with the Lords 
and with everyone about matters of God, and pass more freely on the roads, 
and, in addition to this, there is the little regard that these people of Miyako 
have for men who only have bald crowns, as, amongst them, it is a sign of 
the lowest people (…) and for this reason not only do they not accept the 
doctrine given to them, they also laugh at whoever gives it, deeming them 
to be of little credit”.37 The specific reference to the city of Miyako, where 
the Japanese political authorities (the imperial and shogunal institutions) 
were based, is rather interesting, as it confirms the difficulties that the 
Jesuits continued to experience during this period in affirming their pres-
ence in the Japanese capital. The directives of the Society of Jesus compelled 
them to extend their missionary activities to the political centre in order to 
garner the support of the ruling classes, however, contrary to what happened 
on the island of Kyúshú, where the Portuguese trading ship would anchor, in 
Miyako, the Jesuits did not have any means of enticing the political authori-
ties. Furthermore, the presence of the social and political elite obliged them 
to pay far more careful attention to Japanese traditions, so as to be accepted 
in local social and political circles.38

The fact that permissiveness was a constant characteristic in the answers 
presented by Francisco Rodrigues to the 47 questions that were posed to him 
has resulted, as has been stated above, in the fact that this document has 
been deemed to be an example of the method of accommodation.

In our opinion, without thereby rejecting this interpretation of the 
Resposta as an expression of the method of accommodation employed by the 

36 João Rodrigues Tçuzzu, História da Igreja do Japão, vol. 1, João Amaral Abranches (ed.), 
Macao, Notícias de Macau, 1955, p. 168.

37 Resposta…, fl. 131.

38 About the issue of the establishment of the Jesuits in Japan, vide Léon Bourdon, La Com-
pagnie de Jésus et le Japon, 1547-1570, Paris-Lisbon, Calouste Gulbenkian Foundation-Comissão 
Nacional para as Comemorações dos Descobrimentos Portugueses, 1993; João Paulo Oliveira e 
Costa, “Oda Nobunaga e a Expansão Portuguesa”, in O Japão e o Cristianismo no Século XVI..., 
pp. 107-128; Jurgis Elisonas, “Christianity and the Daimyo”, in The Cambridge History of Japan, 
vol. IV, John Whitney Hall (ed.), Cambridge, Cambridge University Press, 1991, pp. 301-372.
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Jesuits in Japan, with which we agree, the answers drawn up by Francisco 
Rodrigues should also be viewed in a wider interpretative perspective, that 
of “social disciplining”. This is a contemporary concept that has appeared 
in recent historiography with a view to portraying a process that is charac-
teristic of the modern age (in western Europe during the 16th and 17th centu-
ries), having initially been associated with the monarchy and the construction 
of the state, and subsequently with the involvement of ecclesiastic authorities 
in the formation of homogeneous confessional groups by means of the clari-
fication and circulation of religious stipulations and the quest to internalise 
these tenets within society, via disciplinary mechanisms.39

In fact, the attempts of the authorities in Goa, personified by Francisco 
Rodrigues, to correct, reform and check certain behaviour on the part of 
Japanese converts and to compel the neophytes to conform to a certain social 
model are clearly evident from a perusal of this document. This attempt at 
disciplinary measures is patently explicit in the way in which this Jesuit 
responded to the questions pertaining to the code of honour that identified 
Japanese warriors as a group and as a socio-political elite in Japan.

Keeping in mind cases 33 and 34: the former reflected upon the legiti-
macy of Christian soldiers accompanying “Moorish or heathen” princes in 
wars against other heathens40; the latter dealt with the legitimacy of a Chris-
tian participating in public disorders, particularly those that took place in 
Sakai. In both cases, Francisco Rodrigues ignored the social exigencies of 
the practice of honour, the core of the culture of the Japanese politico-mili-
tary elite.41

Just as the Jesuits who were living in the archipelago explained to the 
authorities in Goa, in case 33, the necessity to participate in war was deter-
mined by honour – if vassal warriors did not accompany their lords, “they 
will be held to be traitors and will lose the honours that they have from 
them”.42 The practice of the culture of honour had accompanied the evolu-
tion of the political situation, affirming itself as a mechanism par excellence 
to control vassal warriors by demanding of them a strong sense of loyalty to 
their lords. Of course, this culture of honour allowed the warrior the right to 
individualistic attitudes, namely the possibility to abandon his lord, but these 

39 A historiographical profile of the concept can be found in Federico Palomo del Barrio, 
“«Disciplina christiana». Apuntes historiograficos en torno a la disciplina y el disciplinamiento 
social como categorías de la historia religiosa de la alta edad moderna”, in Cuadernos de historia 
Moderna (Madrid), 18 (1997), pp. 119-136.

40 Resposta…, fls. 126-126v.

41 About the culture of Japanese warriors, see Ikegami Eiko, The Taming of Samurai. Honorific 
Individualism and the Making of Modern Japan, London, Harvard Univ. Press, 1995, pp. 78-118.

42 Resposta…, fl. 126.
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attitudes would always have to serve the function of preserving his honour.43 
In his answer, Francisco Rodrigues deemed precisely this principle of 
honour, which regulated the entire code of conduct, unviable and viewed the 
question from a Euro-centric perspective: he felt that the factor that should 
compel the warrior to participate in battle or not was his evaluation of the 
justice or injustice of the war being fought. In other words, he sought to 
discipline converted warriors in the light of a concept – that of a just war – 
that had no normative or social significance in Japan.

The same was the case with question 34, with regard to how one should 
act with “the Christians who go out in the frequent tumults that take place in 
the city of Sakai over exceedingly petty matters, and if they did not go out and 
join in they would feel dejected and would be insulted as the custom of the 
land is thus”.44 Francisco Rodrigues once again rejected one of the precepts 
that constituted the crux of Japanese military culture by advising against the 
participation of Christians in these “disorders”. At no point during Francisco 
Rodrigues’ answer is it indicated that the protagonists of the said “disorders” 
were converted warriors, however, his entire argumentation is based upon 
aspects of warrior culture. The statements that in case the offended parties 
did not respond to the affront “they would be beaten and insulted as the 
custom of the land is thus”, the fact that “many homicides were committed 
in these brawls”, and that they took place “very often at the slightest pretext 
and out of pride” denotes a Euro-centric reading of the Japanese military 
aristocracy’s culture of honour, whose fundamental principles obliged the 
warrior, when insulted, to avenge the offence. It is especially important to 
highlight the fact that this intention of disciplining Christians was not 
justified, according to the theologian’s words, on the grounds of the incon-
venience of these individuals participating in heathen events, as defended by 
the Goa Council, but instead because in the light of Christian morality, the 
converts, motivated by pride, could commit a mortal sin.45

43 Ikegami Eiko, op. cit., p. 145.

44 Resposta…, fl. 126v.

45 One can observe that in a country dominated by civil war in which tumults were frequent 
since the protagonists of the same, the warriors, sought at all costs to extend their authority, 
the emphasis upon the city of Sakai mentioned in this case can very probably be explained by 
two reasons. In the first place, because it was a port dominated by merchants whose wealth 
made them, during this period, ripe targets for the extortion of funds for wars. At the time 
that the document was drawn up, Sakai was the main mercantile emporium on the island of 
Honshú, from where commercial relations were established with China, Korea and the Ryúkyú 
islands. Secondly, because the Jesuits had managed to establish themselves in this city from 1561 
onwards, despite the fact that the local authority in Sakai was not Christian nor did he protect 
Christianity. Thus, Sakai also served as a refuge for the missionaries who worked in Miyako, 
when political disturbances obliged them to abandon the capital.
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The treatment given to the case of seppuku, or ritual suicide by disem-
bowelling (question 40) 46 represents, for obvious reasons, the maximum 
example in the Resposta of the attempts of the ecclesiastical hierarchy to 
discipline the warrior elite in the light of Christian principles. Francisco 
Rodrigues did not have any option other than to deny the right of the 
converted warrior to suicide, a practice that was against Christian dogma. 
However, in 16th century Japan, the practice of seppuku was viewed as a ritual 
by which the warrior safeguarded his military reputation and the honour 
of his family. It was an institutionalised practice, part of the core elements of 
the culture of Japanese warriors. It was precisely a perception of the social 
import of this practice by the Jesuits residing in Japan that induced them 
to risk asking Goa about “whether it was permissible for Christians to slash 
their stomachs when they are desperate to escape their enemies or if their 
lords order them to do so to avoid the infamy that accrues to them as well as 
to their children and other generations if they did not do so and the ensuing 
loss of property”.47 If the Japanese converts were denied the right to prac-
tice seppuku it implied an imposition to disrespect a custom that was a key 
element of military culture; if he authorised it, he would have been allowing 
converts, aware of the Christian message, to fall into a situation of voluntary 
sin. Revealing a clear understanding of the essential value of the practice in 
question (the very fact that the practice of seppuku had given rise to a ques-
tion reveals the level of understanding and efforts at accommodation on the 
part of the missionaries), the missionaries residing in Japan defended, as 
one can deduce from the answer given by Francisco Rodrigues, a position of 
tolerance with regard to seppuku, which, in their opinion, was “like amongst 
us when one is taken to be (…) hung, by his foot on the noose”.48 However, 
Francisco Rodrigues rejected this comparison of seppuku to the death penalty 
that was consented to in Europe and denied this right to Japanese converts, 
affirming that suicide would only be legitimate if it came about in the after-
math of divine requirement and proposed flight as an alternative to seppuku.

This attempt to correct cultural practices that were contrary to and 
incompatible with Christian morality also extended to questions of an 
economic nature. In this document, the Jesuits reflected about the Japa-
nese who lived off usury (case 14), about the legitimacy of help rendered by 
children to parents who practiced this (case 35), and about inheritances 
of earnings acquired via this practice (case 37). They also posed questions 
about the position of the missionaries with regard to the burial of Christians 

46 Resposta…, fl. 129v.

47 Ibidem.

48 Ibidem.
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who lived off usury (case 38). It is no surprise that prohibitions were issued 
with regard to all the cases that specifically concerned the administration 
and business of usury. Not only did canonical law, from the Late Middle 
Ages, condemn the profits and economic gains obtained in these cases, as 
it felt that one could not demand the price of something that did not exist, 
as was the case with “use”, but, during this period, the Church preached 
a paternalistic discourse that condemned economic exploitation.49 Thus, 
the Japanese convert was to abandon the practice of usury, even though in 
Japan it was not considered to be “a vice (…) instead they consider it to be a 
virtuous act”50. Furthermore, it was demanded that the money earned by 
means of interest be returned, despite the suggestion of a procedure similar 
to the one that “Rome now uses (…) when a Jew converts” 51: the obliga-
tion was not immediately required, and the moralisation was only put off 
for the confessional. Francisco Rodrigues put forth a proposal for a finan-
cial practice that could be presented as an enticing alternative for those who 
were obliged to abandon the practice of usury. However, this solution should 
not be understood as an exception to the rule nor as evidence of tolerance. 
This solution was no more than the ecclesiastical recognition of the right of 
compensation and the necessity of establishing a fair price, a concept that 
was very distinct from usury52. The only thing that is exceptional is the fact 
that the resolution was applied in the Asian context, given that, according to 
the words of Francisco Rodrigues, although this solution “was always held 
to be dubious in these parts [India], in these [lands, i.e. Japan] it seems to 
us that one can well do so in order to mitigate the impediments that could 
ensue for conversions” (case 14).

Respecting the ecclesiastic prescription that every Christian was 
prohibited from dedicating himself to usury, the son of the moneylender was 
likewise not allowed to administer his father’s usury business; 53 and whoever 
inherited properties acquired via usury should apply a corresponding value 
in works of charity.54 A single situation was tolerated, the case of sons of 
moneylenders who limited themselves to “going to request money on the 
orders of his father (…)” (case 35).55

49 Elio Degano, “Usura”, Enciclopedia Cattolica, Vatican City, 1954, pp. 938-942; Bartolomé 
Clavero, “Religión y Derecho, Mentalidades y Paradigmas”, in Usura. Del Uso Económico de la 
Religión en la Historia, Madrid, Editorial Tecnos, 1984, pp. 15-19.

50 Resposta…, fl. 118v.

51 Resposta…, fl. 128.

52 Bartolomé Clavero, op. cit., pp. 15-16.

53 Resposta…, fl. 127.

54 Resposta…, fl. 128.

55 Resposta…, fl.126v.
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The condemnation of usury even led Francisco Rodrigues to advise 
Christians who owed money to the moneylender not to pay the interest when 
any Japanese authority issued a tocuxei,56 i.e. granted a general pardon of 
debts to the population. However, this was an exception to the rule. In fact, in 
question 41, which dealt with debts in general, it was determined that in the 
context of a tocuxei the Christian was only exempted from paying his debts 
in case this resulted from an act of mercy on the part of the local authorities 
for the population, it being explicitly stated that the exemption for honouring 
payments was not legitimate in the eyes of the Church in situations where 
the edict was the result of the entities having been bribed. It was precisely 
in this context that the theologian made this exception, as he considered the 
context in which the tocuxei was issued to be irrelevant in the case where 
the debt corresponded to the interest. Insofar as this debt corresponded 
to earnings obtained unjustly by the moneylender, it was legitimate for the 
Christian to take advantage of the pardon.

Finally, it is important to mention another group of cases that cannot be 
understood neither as attempts to adapt Christianity to the Japanese reality 
nor as disciplinary proposals for the neophytes. In its turn, this set of ques-
tions is framed in the themes that dominate the various Treatises that consti-
tute the Codex of which the Resposta is a part and whose contents, likewise 
organised in the form of cases, deal, in their vast majority, with establishing 
norms of moral conduct for Portuguese merchants who circulated in Asia, 
stipulating the activities that were or were not legitimate.57 In the Resposta, 
this moralisation of social groups other than the community of converts has 
to do with the question of the legitimateness of commercialising “arms and 
defence supplies” to non-Christians in Japan” (cases 45 and 46) and the fair 
price to be practiced by those who, in Sakai,58 sold merchandise on behalf 
of third parties (case 43), seeking to prevent, in the former situation, the non-
Christians from becoming stronger than the Christians owing to mercantile 
interests, and, in the second situation, thwarting merchants from extorting 
money in business dealings in which they were intermediaries. In practice, 
as has been affirmed by Manuel Lobato (who, along with Jorge Santos Alves, 
is overseeing the project to publish the Codex in its entirety), this casuistry 
ended up by transforming the Jesuits into arbiters of commercial activities:

56 Tocuxei, “A general pardon of debts, and rents, that the lords do as is a custom in Japan” in 
Vocabulário da lingoa de Japão com declaração em Português, feito por alguns Padres e Irmãos da 
companhia de Jesus, 1593, Ajuda Library, codex 46-viii-35.

57 Manuel Lobato, op. cit., pp. 390-394.

58 As has already been mentioned, during this period, Sakai was the main commercial empo-
rium of the island of Honshú, from where trade relations were established with China, Korea 
and the Ryúkyú islands.
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“Their judgements, while a potential source of law in questions within the 
scope of individual consciences, tended to constitute rules of mercantile 
conduct, which distinguished the practices subject to a sanction and/or repa-
ration with regard to possible injured parties from those that merely involved 
moral reproof”.59

The document that has been reproduced here in its entirety is, as one 
can ascertain from this summary introduction, a testament to the isolated 
conditions in which the Jesuits in Japan worked and the embryonic state 
of the mission at this time. In the light of a civilisation that was so different 
from the Christian one, the missionaries sought answers that would contrib-
ute towards the effectiveness of their labours, an attitude that, as a matter of 
fact, was a constant factor throughout the course of the century in which the 
Society of Jesus remained in Japan. With the passage of time and with the 
consolidation of Japanese Christendom other questions would be raised and 
would be the subject of intense discussion, amongst which one can highlight 
the question of training Japanese clerics. The Resposta must thus be under-
stood as an instrument that was aimed at the integration of the Jesuits into 
the Japanese scenario, and at the harmonisation of the Christian existence 
of the neophytes with their cultural traditions. In this sense, the treatise is 
a testament to tolerance. However, the Resposta is also an example of the 
tendency of the Catholic Church during the 16th century to impose social 
models. In many of the answers in which Francisco Rodrigues provides 
evidence of tolerance, acquiescing to the requests for social conformance 
made by the missionaries residing in Japan, the theologian simultaneously 
alerted them to the need to progressively curtail these concessions. If, in 
his opinion, the immediate requirement for perfection on the part of the 
neophytes and adherence to all the precepts of the Church constituted an 
obstacle for conversions and perseverance in the faith, this did not presup-
pose the absence of a catechetical and confessional action that envisaged 
a complete integration with the tenets of the Church. In other situations, 
which were related with Japanese cultural practices, this theologian imme-
diately demonstrated his intransigence. Despite the fact that a perusal of 
the Resposta clearly reveals the religious flexibility of the Jesuits residing in 
Japan, who requested authorisation that enabled precepts that constituted 
the heart of Japanese culture to be respected, Francisco Rodrigues proved to 
be inflexible and proposed disciplinary solutions, which clashed with Japa-
nese principles and traditions.

After this brief introduction, this document is reproduced below, with 
all its intrinsic richness, containing within itself innumerable possibilities 
for diverse and novel approaches.

59 Manuel Lobato, op. cit., p. 396.
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1 [fl. 112] 2 o prinçipio desta materia e duuidas estâ âs folhas cento e 3 e trinta e sete

Resposta de alguns Cazos que os padres de Iaapão Mandaram perguntar

<1º> Quanto ao primeiro cazo en que se pergunta se se podem administar os 
sacramentos da confisão e comunhão ao christão que abita com a molher jnfiel ou a 
molher 4 fiel que abita com o marido jnfiel que se não quer conuerter, responde se que 
se a de aduertir se de tal maneira quer ho jnfiel habitar que licitamente possa ho fiel 
morar com elle como seria querendo morar sem enjuria de deus, ou sem jnduzir ao fiel 
a algum peccado Mortal (e nesta materia jniuria do saluador não quer dizer ser jnfiel 
antes blasfemar de deus e da nosa lei [etc?] e en tal cazo não ha hi duuida deueren se 
administrar os sacramentos ao tal christão pois nenhum mal comete em habitar com 
o jnfiel, antes muitas uezes fara bem morar com elle, porque dado que esteia em mão 
do fiel apartar se do jnfiel, in hieronymo cap. siquis gentillis.rs q. 1ª – quando se não 
quer conuerter pode todauia ficar com elle auendo esperanca de sua conuersão ou 
querendo morar sem jniuria do saluador nam trazendo o fiel // [fl. 112 v.] a peccado 
Mortal porque en tal cazo se deue apartar por euitar o perigo e asi se determinou em 
o consilio tollentino et hieronymo cap. judei 28 q. 1ª – Dizem alguns doutores ainda 
neste cazo sentindo o fiel en si forcas pera rezestir poderia não se apartar Do jnfiel 
tendo algumas esperancas De sua conuersão, tratam esta materia S. Thomas 4 d. 39. 
q. unica ar 3º, et 4 – .S. Augustinus 3 .p. tº 1º – e – 6 – palu 4º d. 39 – qe 1ª – Durand. 
eadem distin. qe 2ª sil. Verbo matrimonium – 8 – impedimento – 1º Amg. Verbo 
matrimo. 3º eodem impedimento, Soto d. 39 – qe unica – ar – 3º – Coua ruiis as de 
sponsalibus 2. par .C. 7 54 nº 5 – Abullense pro regu. .C. 8 a qe 75 usque ad 83.

<2º> Quanto ao segundo, se poderâ o christão de iapão cazar sua christãa 
com algum jnfiel de sua calidade porque não a cazando com homem de tal calidade 
tem se por grande desonra cazar se com inferior, ou te lla por cazar entam so que 
negando lhe esta Licenca sera impedimento a conuersão De muitos. responde se 
que o impedimento, disparitas cultus, per que se defende cazar christãa com infiel 
dado que alguns digão que he de direito natural ou diuino, todauia o mais certo he 
que he somente direito positiuo, como o prouão Coua Ru.,  de sponsalibus 2 .p. e 6, 
§ 11 nº 1º – e Caietano e palude 4 .d. 39 – qe. 1ª – ar – 1º Con et 3ª – e Ssoto e outros 

1 We would like to thank Henrique Leitão who generously helped us with Latin transcriptions. 
Needless to say all error and omissions are our responsibility.
 For these transcription we have followed the roles fixed by A. H. Oliveira Marques, in “Intro-
dução”, Album de Paleografia (co-edited by João José Alves Dias and Teresa F. Rodrigues), 
Lisbon, Estampa, 1987, pp. VII-XIII, preserving the original orthography and punctuation, 
but developing abbreviations with resource to italic form and separating all enclitic, proclitic, 
elided or agglutinated words.
2 We have followed the original pagination of the mauscript, signed in the right head of each 
front sheet. Originally, these manuscript had another pagination, that is rasurated and substi-
tuted by the one that we have followed.
3 Crossed out: “duas”.
4 Crossed out: “in”.
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que ahi alegua e soto eadem distin. Qe única ar. 2 Afirma – e – Contin. qe unica ar. 2. 
Afirma ser o comum dos theologos e dos canonistas ser este impedimento de direito 
positiuo onde acresenta que não auendo direito positiuo e uenire posset ut sallubre 
esset fideli cum infideli contrahaere scilicet quoniam certus eset sibi non eminere 
periculum et spes ei fieret quod posset infidele lucrifacere, e acresenta se que se ipso 
et. iure pontificio interueniente aliqua urgente causa absque culpa, posset sic fidelis 
contrahaere cum infideli, e parece asas suficiente causa não se conuerterem alguns 
doutra maneira a fee en fauor da qual se deue fazer quanto for posiuel sem peccado 
pelo que pois consta ser este impedimento de direito positiuo, parece não lhe apro-
uando os taes  casamentos e fazendo boamente o que se pode fazer pera que os não 
celebrasem principalmente // [fl. 113] quando fossem con jnfieis De que se temese 
danarião as ditas christãs en as couzas da fee conforme ao dito en o cazo precedente 
se deuia desimular com os pais que casão suas filhas com jnfieis, se de apertar com 
elles se seguisse impedimento â conuersão ate se consultar o summo pontifice e se 
saber o que sua Santidade niso determina e sera necesario auendo se de consultar o 
papa uir neste caso particular jnformação do muito ou pouco que importa fazendo 
se os taes cazamentos pera que sua Santidade saiba quanto conuem ou não conuen 
dispensar neste cazo.

<3º prohibisão de tenpos a noiuos >5 quanto ao terceiro se se poderão receber 
os conuertidos en qualquer tempo ajnda que seia na somana santa, Resposta, que nem 
entre os christãos nacidos em o gremio da igreia se prohibe receberen ce em qualquer 
tempo do anno, e quando o direito e doutores tratão de tempos prohibidos pera celle-
brar uodas as quaes depois do consilio tredentino sessione 24.c.10 – são somente 
desd o principio do aduento ate o dia da epihania, e da 4ª feira de cinza ate a oitaua 
da pascoa inclusiue não entende em a tal prohibjção mais que celebrarem se com 
solenidade como o mesmo consilio o declara, qual seia esta sollenidade expoem os 
doutores serem as benções que ao espozo e espoza se dão, e leuar o marido a molher 
pera casa, e celebrar as uodas com conuites, Donde consta não concorrendo alguã 
destas tres couzas não auer tempo em que se prohiba receberem se os cazados, como 
Caietano in summa Verbo  nuptia pecata nostra et nauarro man .C. 22 nº 7 – siluestre 
Verbo matrimon. 1m – qe .S. Thomas et pallude in 4 .d. 3ª e outros pelo que não ha que 
Dificultar se se podem la receber em todo o tempo ajnda a porta da jgreia, principal-
mente, pois se não celebra entre elles nouo Matrimonio nem he necesario receberem 
nos, Dado que he bom custume o de os receberem depois de conuertidos pera que se 
uão acostumando aos costumes da Santa Madre igreia, e pera constar melhor serem 
cazados e por outras comodidades que se achão em se receberem de nouo, e podendo 
ser boamente se lhe deue de euitar nos tempos prohibidos as festas e banquetes. Mas 
se lhos euitarem se escandalizão deue se disimular com elles e deixa los fazer suas 
festas // [fl. 113v.]

<4º Dos que não sabem doutrina> quanto Ao 4º se se poderão administrar os 
sacramentos da confisão e eucharistia a alguns christãos que por uelhos ou emfermos 
não podem saber a doutrina Dado que d alguma maneira a entendão, Resposta Da 
pouca doutrina que basta aos christãos nacidos e criados em o gremio Da igreia pera 

5 To facilitate the reading, the cases’ resumés found on margins have been placed just after the 
enunciate of each case’s number.
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se lhe administrarem os ditos sacramentos se entende não se deuerem negar a eses 
nouamente conuertidos S. Thomas – tratando esta materia Diz ser nacesario a todo o 
christão saber os artigos da fee explicitamente 2ª 2e q. 2ª ar. 6. – e he uerdade terem 
os christãos esta obrigacão entendendo que De sua parte deuem fazer boamente o que 
poderem pera saber, fazendo, dado que os não saibão não tem mais obrigasão e como 
elle mesmo Diz eadem qe ar 6. a explicasão dos artigos da fee pende da reuelacão 
diuina ou in mediate ou pelos superiores aos inferiores – enquanto se lhe não decla-
rarem ou Deus lhos não reuelar não tem obrigacão de os saberem pois lhe he impo-
siuel e he doutrina esta de Durando 3. d. 25 qe 1ª – e por que a igreia soleniza alguns 
artiguos em suas festas diz serem obrigados todos os christãos ainda os inferiores a 
crerem os taes artigos, o mesmo Diz S. Thomas eadem qe ar 7º – outros doutores 6 

não poem tanta obrigacão, <Nossa Doutrina pera os que confessão rusticos, negros 
bosaes, e pessoas nouamente conuertidas> e frei francisco De uitoria 2ª Se qe 2ª 
ar. 6. – e outros mestres salmantinos dizem bastar aos rusticos saberem responder 
sendo perguntados se deus he trino e hum que he hum eterno, e se ha hi hum Deus ou 
muitos, saberem dizer que ha hum soo Deos etc Dado que não Saibão os artigos de 
cor nem por ordem, e dado que nem desta maneira soubesem responder nem por iso 
estão em mao estado se puzerão a deligencia diuida, a qual he comunmente hirem a 
seus tempos a jgreia onde se lhe ensina: e se por rudeza ou outra cauza não podem 
tomar, não serem mais obrigados, e pois esta doutrina abasta aos christãos antigos 
pera se lhe administrarem os sacramentos a fortiori bastara a eses, e deuerem se lhe 
administrar no cazo que se pergunta, e he expreco en direito cap ds., qui de penia. et 
remissi onde consultando o sumo pontifice como se auerião com os christãos noua-
mente conuertidos que ignorauão a doutrina, responde que differentemente de como 
se deuem auer os prelados com os outros christãos // [fl. 114] Conforme a doutrina do 
apostolo, eac uobis potum dedi et non [escam?], e que os não priuem do sacramento 
da eucharistia en as festas costumadas e no artigo da morte dado não soubesem os 
artigos da fee, e oracão do pater noster e aue maria, e encomenda que pouco a pouco 
lhe uão ensinando a doutrina – se por outro defeito uidebitur jnfra.

<5º> quanto ao quinto se se deue administrar o sacramento da eucharistia aos 
christãos nouamente conuertidos que entendem suficientemente conforme ao que os 
fieis comunmente deste misterio, Resposta, Dado se deua ter grande respeito com 
a reuerençia que deuem ter os que an de receber este santissimo  sacramento e por 
esta causa se deua dillatar algum tempo quando os conuertidos são gente rude e de 
pouca jnteligencia ate honestamente entenderem deste misterio todavia quando os 
que se conuertem são pesoas de bom entendimento e podem em breue tempo enten-
der como conuem não lhe deue ser inpedimento pera deixarem de o tomar auerem 
se conuertido de nouo; proua se isto pelo cap. ds qui. Alegado em o cazo precedente 
e pelo .cp. per acta de consecrat. [Domine?] 2ª – o qual he do papa calisto que uiueo 
na era de 200 e uinta  tantos Annos, e nele Diz ser constituicão Dos apostolos 
comungarem os fieis frequentemente em a igreia primitiua como tão bem consta 
de S. Augustinus, et hieronymus .C. quotidie  eadem distincio. e prouam no alguns 
Doutores com aquillo Dos actos dos Apostolos cap. 2º, erant autem perseuerantes in 
doctrina apostolorum et comunicatione fractionis panis que interpetão do santissimo 

6 The expression <outros doutores> is underlined in the manuscript.
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Sacramento da eucharistia, por tanto entendendo eses nouos christãos tanto como se 
diz na pergunta sem escrupulo se lhe deue dar o santissimo sacramento

<6ª Se podem os christãos hir com seus pais aos pagodes por se de giolhos 
como os pais> Quanto ao 6 – como se auerão os padres com os christãos que uão 
com seus pais gentios aos pagodes e diante delles se poem de giolhos como os pais 
o fazem, e no que parece idolatrar: e o mesmo se pode perguntar dos seruos que as 
mesmas couzas fazem em companhia de seus Senhores gentios dado que os taes tem 
en seu animo não adorarem ao pagode Antes a deus uerdadeiro, Resposta que não 
somente a jdolatria he peccado // [fl. 114v.] grauisimo, Mas tãobem a dissimulacão 
della, e conforme ao apostolo – não somente auemos de fugir as couzas mâs senão 
ainda as que tem specie De mal pelo que se a de aduertir en o acompanhamento que 
os tais filhos, e escrauos christãos fazem a seus pais, e senhores jnfieis en se porem 
de giolhos juntamente com elles, se pode achar e não achar acto de idolatria en o 
seruico que a seus pais, e senhores jnfieis fazem, ou simulacão ou specie della como 
quando o animo não fosse idolatria e todaVia por algum respeito simulasse se lo, e 
quando o christão acompanhase ou ao pae, ou ao senhor pela obrigacão que a iso 
tem (sem animo idolatra) pode o bem fazer ainda que fosse por se de giolhos se se 
tiuessem por descortezia estar o pai ou o senhor de giolhos, e elles ficarem em pe, 
porque este ceruico de sua natureza he bom, e deuido não tendo respeito a jdolatria, 
porque asi como huma moca christa pode leuar o rabo a sua senhora gentia pelas 
ruas, asi a pode leuar dentro ao pagode. Mas porque com a justiça deste ceruico 
Dado que não tenha animo de idolatrar se pode achar escandallo de idolatria fingida 
por não constar aos circunstantes que o tal christão não tem animo de idolatrar, 
conuem que entendão os que uem entrar aos ditos christãos en os pagodes, e fazer 
as couzas ditas que o fazem pelo cerVico que a seus senhores e pais deuem e não por 
idolatrarem, como fez naamão sirio 4º Regu. cap. 5 – o qual dado que entraua com 
el rei seu senhor em o templo do pagode de Rehemon e se punha diante delle  de 
giolhos com el rei todauia tinha altar proprio em que adoraua a Deus Verdadeiro pelo 
que constaua aos outros não ser idolatra conforme aa peticão que ao propheta elliseo 
fez e bastaria a eses christãos pera seguramente fazerem as couzas ditas Darem se a 
chonhecer por christãos e declararem que o que fazem he por ceruico Deuido a seus 
pais e senhores, e não por honra dos pagodes ou por idolatrarem, e com isto não 
somente não são idolatras, mas satisfazem a sospeita que podia auer De o serem //

[fl. 115] e quanto ao que neste cazo se pergunta se são os tais escomungados, 
basta pera o não serem, serem elles christãos 7 no animo ainda que forão christãos de 
europa, quanto mais a esses que não sabem ainda nada do direito positiuo – e quanto 
ao que se maes diz neste cazo que não consta se estão elles com animo deliberado 
se alli lhes perguntasem coram [omnibusque?] se erão christãos, ou adorão o xaqua 
ou amyda, não he nacesario perguntar lhe o que responderião a tal pergunta, antes 
seria erro faze llo, pela occasião que lhes dauão de se percipitarem, basta saber se que 
estão como christãos.

<corollarium> que se deue goardar com o filho ou criado fiel que perguntãodo 
lhe, seu pai ou senhor jnfiel, se he christão, responde lhe zonbando que não, e por 

7 Crossed out: <nouamente>.
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respeito algum mundano deixa de confesar claramente que o he, Resposta, que asi 
como deuemos De disimular com os nouamente conuertidos quanto for posiuel en 
as couzas de direito positiuo se propondo lhes fossem occazião de retrocederem ou 
jnpedimento pera os jnfieis se não conuerterem, asi en as couzas inmediatas a fee e 
necesarias pera a saluacão qual he a conficão da fee deuemos declarar lhas quanto 
boamente puderemos fazer pera que as goardem e como s. paullo diga ad Romanos 
10 – corde creditur ad iusticiam, ore autem fit confessio ad salutem: deue todo o 
christão confesar a fee e prezar sse muito disso, he uerdade que como este preceito 
seia afirmatiuo não obriga senão pro loco et tempore, e asinão, os doutores dous 
cazos em que hum he obrigado de necessitate salutis a confesar a fee – hum quando 
por falta da tal confisão periclitasse a fee nos proximos, e particularmente compete 
este cazo aos prelados, os quais serião obrigados a prega lla quando vissem aleuantar 
se alguãs heregias e erros contra a fee por falta de quem a declarase, o outro cazo he 
mais comum a todos scilicet quando algum christão fosse requesito se ho era pelos 
persegidores da fee, por que en tal cazo ho obrigado a confesa la ainda que seia com 
perigo da uida e certeza da morte, como muitos martires o fizerão, e quanto ao que 
toca en particular ao que se pergunta não parece que o que pergunta ao tal christão 
// [fl. 115v.] he persegidor da fee porque segundo se aponta não parece que ainda que 
confesasem lhe farião mal notauel nem parese que hai negarem a fee pois a reposta 
que dão zonbando ou rindo ficão os outros entendendo que elles  são christãos, Mas o 
seguro e bom neste cazo he responderem claramente que o são Dado que estando en 
rigor parecem confesa la Do modo per que respondem.

<7º> quanto ao 7º – se hum christão que ia alguãs uezes se ha confesado e 
comungado deixa de o fazer ao menos huã uez no anno se emcorre na excomunhão 
de se não confesar e comungar se responde que não parece auer razão de escrupulo 
pois esta excomunhão não he de direito comum, Antes somente de particulares cons-
tituicões dos prelados, as quais nunqua nesas partes de iapão forão publicadas. e que 
fora de direito comum no caso ultimo, se responderâ como se deue nesa prouincia 
publicar ou não, por outra doutrina geral que os doutores dão se podem esses nouos 
christãos escuzar a qual he não cair em excomunhão todo aquelle que prouauelmente 
ignora ser posta contra os que cometerem algum delicto, como claramente he termi-
nado em o cap. 2º de constitutionibus liber .6. – em as excomunhõis do bispo qual 
he esta, o mesmo afirmão os doutores de todas as outras como declara felino cap. 
2º de constitutionibus et perus in dicto cap. siluestre Verbo ignorancia – § 8 – Verbo 
[excommonicatio?] finali – § .3. et Angelus  Verbo [excommonicatio?]. de casibus 
caso ultimo, tabiense Verbo [excommonicatio?].  7º – qe finalis caiet – 1ª 2e q.76 
artº 3. conle 2ª post medium – Joan Jerson 2.p. alph. 32 cap. quidam fol 188 – Adriano 
de confesionibus dubio 7º post sam quaestionem. .S. Ant. 2 .p. 4º – 10 – cap – 10 .§. 1º 
verbo sic – 6 – e declara panormita cap. apostolicae de clerico excommunicato  depo-
sito, que então se dirâ hum ignorar prouauelmente quando conforme a sua quali-
dade fizer boamente, o que puder por saber bastar lhe â não ser dos mais deligentes 
contanto que não seia dos mais negligentes. Do que tudo parece serem os christãos de 
Japão escuzados desa e doutras excomunhões // [fl. 116]

<8> quanto ao – 8 – Como se auerão os christãos que se achão en banquetes 
juntamente com os gentios en dias que a santa madre jgreia prohibe comer carne, a 
qual nos taes banquetes se come, e se os christãos a não comesem seria descortezia 
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por niso não goardarem as honras e comprimentos que a gente desa terra antre si 
goardão. Resposta que como a prohibicão de comer carne en alguns dias seia pura-
mente de direito positiuo, deue se de aduertir a obrigasão que eses christãos tem ao 
goardar a qual estando esa terra en disposisão en que ate gora esteue scilecet com 
tão poucos christãos e tantos jnfieis e tão mesturados, huns com outros, não he tanta 
como entendo que alguns lhes querem por porque não lhes he publicado, e como no 
cazo ultimo diremos muitas uezes conuirâ não lhe declarar como quando por iso 
ouuesse perigo de retrocederem os christãos e se inpedir a conuersão Dos jnfieis, 
pelo que em este cazo dado que seria bom escuzarem se os christãos de se acharem en 
tais banquetes podendo por euitar o jnconueniente de comer carne en os tais dias por 
que não ha duuida ser milhor não a comer, todauia achando se nelles e comendo a 
(estando as couzas no estado em que agora estão) pelos respeitos que se apontão não 
me parece peccarem Mortalmente principalmente se de a não comerem se seguise 
algum escandalo grande e se de comerem nos tais banquetes e de tal conuersasão 
nasece esperanca da conuercão dos jnfieis com que tratão ou com que comem

<9º> quanto ao – 9 – en que se pergunta que se aconselharâ aos paes que por 
falta de quem lhe ensine seus filhos a ler e escreuer, os dão aos bonzos pera lhos 
ensinarem os quais uzão dos mocos em o peccado nefando – e se os taes mocos se 
podem confecar por parecerem consentir, por forca: se responde que en nenhuma 
maneira se deuem dar os taes mocos aos bonzos, quoniam non sunt facienda mala, 
ut eueniant bona […] e aos paes se deue aconselhar busquem outros mestres a seus 
filhos (e estes de nenhuma maneira deuem ser dos christãos que andão em companhia 
Dos // [fl. 116v.] padres, por não parecer aos bonzos poderem elles uzar do mesmo 
peccado – e não se podendo achar queirão antes que seus filhos não saibão ler nem 
escreuer – e quanto aos mocos ainda que digão consentirem por forca não deuem ser 
absoltos enquanto estiuerem no tal perigo e estado De uida

<10> quanto ao 10 – como se auerão os padres com o christão que tendo algum 
filho gentio o daa a algum bonzo pera que o fasa seu herdeiro e lhe deixe o mosteiro 
com sua renda e asi fica o filho jnfiel, se responde que se a de aduertir se o tal filho he 
de tanta idade que tenha perfeito uzo da rezão e sendo asi se não quizer ser christão 
ajnda que o pai lho rogue não ha de que fazer scrupulo ao pae, e bem se lhe podem 
administrar os sacramentos; mas sendo o filho de idade que não tenha perfeito uzo 
da rezão e iuizo pera despor de si proprio ou dado que tenha idade se faria christão 
se o pae o amoestasse de nenhuma maneira se deue consentir ao pae christão dar o 
tal filho pois he certo peccar Mortal todo o que com seu conselho fauor, e ajuda he 
cauza a seu proximo de peccar Mortal e da mesma maneira todo o que pode estrouar 
a seu proximo que não faca algum peccado Mortal se o não estroua conforme ao 
que muitos santos ensinão, e nauarro declara, no man. cap. 24, nº 27, et nº 26 e no 
comento do cap. non jnferenda – e não se duuida terem os paes muito mais particular 
obrigação a seus filhos asi nas cousas tocantes ao temporal, como principalmente ao 
spiritual que esta he comum, com que huns proximos a outros somos obrigados como 
se ue en o cap. duo ista uidebitur qe 4ª e no cap. non putes eadem causa , 95, cap. 
siquis reliquerit .d. 30 – e o declara S. paulo – 1ª ad thimoteum, 5º, Dizendo siquis 
suorum. maxime domesticorum. cura. non habet, infidelis est] et infideli deterior e 
he certo os pais que dão os taes filhos não terem o diuido cuidado delles conforme 
a sua obrigacão mas depois de os terem dados se correndo o tempo os filhos se afir-



40 Ana Fernandes Pinto and Silvana Remédio Pires

masem tanto na jnfedilidade que não se quizesem apartar della ajnda amoestados 
pelos paes, julgar se ão os taes paes como os outros peccadores que se arependem de 
seus peccados // [fl. 117] e não podem satisfazer ao mal que fizeram 

Maior duuida poderia auer se algum pae ao tempo de sua conuercão deixa 
algum filho na infedilidade pela cauza sobredita ou por outra qualquer se se deue 
apertar com elle tragua o tal filho se estaa en sua mão pode llo trazer e não querendo 
se se lhe deue negar o bautizmo, e parece milhor amoesta los antes do bautismo que 
ho tragão sem se lhe declarar a obrigacão que tem de o trazerem a fee, e se boamente 
o não fizerem nem por iso se deixem de bautizar pelo perigo que seia a conuersam 
apertar com elles, os quais se muito os apertasem pela uentura se não bautisariam, 
nem suas familias quando as trazem consigo uista a ignorancia en que uiuem com 
a qual lhe não parece inconueniente fazerem se elles christãos deixando algum 
filho jnfiel e por que ha prouauel esperança que depois de christãos e conhecida a 
uerdade os farão de milhor uontade christãos como nestas partes muitas uezes se 
ue, e tãobem considerando que o preceito da coreicão fraterna pela qual asi os fieis 
como os jnfieis são obrigados a emendar seus proximos he afirmatiuo e conforme ao 
comum dos doutores conuem muitas uezes dilatar se a amoestacão esperando tempo 
e lugar ainda entre os fieis

<11> quanto ao 11 en que se pergunta se pode o filho christão leuar o pae a 
enterrar e hir en certo lugar que demostra ser o morgado e por o fogo no corpo do 
pae primeiro que outro nenhum porque não fazendo estas couzas fica desonrado e 
malquisto com os parentes, Resposta, que se elle não fas mais que as ditas couzas nem 
entreuem en fazer alguma çeremonia gentilica pertencente ao rito de sua sacriliga 
relegião, não ueio porque se defenda ao tal filho ir ao tal enteramento da maneira dita 
e fazer as couzas sobreditas ainda que ouuese outros filhos ou parentes que quizesem 
ir no dito lugar porque enterar os mortos ou queima los onde for costume ainda que 
seião infieis he obra boa pelo que não ha porque o tal filho encorra en tanto dano 
como he ficar deshonrado ou malquisto Dos parentes

<12 Se se podem os christãos achar ao emteramento dos gentios”> se podem 
os christãos achar sse no enterramento dos parentes gentios sendo // [fl. 117v.] sendo 
elles chamados ou sem o serem jndo elles offerecerem se por euitarem os desgostos 
que dos parentes tem se se não acham prezentes, Resposta que não ha obrigacão a 
se auzentarem, ora seião chamados ora  não soposto que não fazem mais que acom-
panhar o morto e comerem se lhe dão de comer sem os christãos fazerem algumas 
ceremonias ou ritos aos pagodes como parece não fazerem pois de la se não aponta, 
e não ha pera que se aperte tanto <lege paullum ibi siquis infidelium uocat nos ad 
cenam etc et totum absolues> com os christãos em semelhantes cazos, antes parece 
que conforme a enformação que se tem da firmeza dos christãos sera bom não darem 
desgostos a seus parentes jnfieis porque se os escandalizarem não os poderão tam 
facilmente trazer a fee e aos mesmos gentios se fara a nossa lei maes deficultoza pera 
a tomarem uendo que os an de apartar ainda en couzas não yllicitas da conuersacão 
dos seus

<13 como se hão de auer os christãos quando uão acompanhar os parentes 
em os enterramentos de seus defuntos gentios> quanto ao 13 se podem os christãos
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acompanhar os parentes en alguns enteramentos de seus defuntos e tornar 8 a outro 
dia com elles aiuntar lhe os dentes e manda llos sepultar a certo mosteiro, se responde 
no cazo 12 supra, mas porque agora se declarão mais estas ceremonias, e parece 
pertençerem ao rito de seus falsos deuzes, e porque tambem tiue enformacão nos 
banquetes que se fazem pelos defuntos os bonzos lerem antes de comer grande lenda 
e he posiuel ser a tal licão de seus sacrilegos ritos deue sse aduertir se en algum cazo 
destes scilicet no comer e no enterramento dos dentes, ou en algum outro semelhante 
os christãos partecipão en algum acto De idolatria, ho qual sempre lhe he ilicito, ou 
que não partecipem se dão occazião a alguns christãos que não sabem tudo da nosa 
lei ou aos mesmos jnfieis de cuidarem que partecipão nos taes ritos com o que se 
podem escandalizar 9 e os christãos que menos sabem contra consciencia tomarão 
atreuimento pera fazerem outro tanto e peccarão nisso, e sendo asi como S. paulo 10 
nos ensina e ensinou os nouos christãos de seu tempo que conuem apartarem se os 
fieis não somente dos males, mas ainda das couzas que tem semelhanca de mal, não 
abasta aos christãos que se acham en semelhantes obras não cometerem acto algum 
de idolatria, mas he lhe necesario declararem suficientemente asi aos jnfieis, como 
aos // [fl. 118] fieis que menos sabem que não uão aos taes banquetes e enteramentos, 
por se conformarem com os ritos gentilicos, mas pela obrigacam natural que tem aos 
parentes ou amigos etc e por entenderem não auer nos taes ritos 11 santidade alguã da 
que os gentios lhe atrebuem, antes ser tudo uaidade e com isto tirarão o escandallo 
que podião dar aos outros e conformar ce ão com a doutrina de são paulo 1ª ad 
corintios – 8 – versiculo 10 onde trata dos christãos que hião comer aos pagodes ou 
cazas dalguns jnfieis onde se comião couzas oferecidas aos jdolos e diz que dado que 
o tal comer considerado en si não seia ilicito deuem os christãos apartar se delle por 
não serem occazião aos outros que não entendem ser licito o tal comer a fazerem 
outro tanto contra a consiencia, mas tirado o tal escandalo como se tira declarando 
os christãos pela maneira dita aos outros não ser a tal comonicasão illicita poderão 
comonicar en as couzas sobreditas sem peccado pois não fazem couza alguma en 
ueneracão dos idollos e tirão occazião aos jnfieis de os terem por idolatras e aos fieis 
fracos de fazerem semelhantes obras contra conciencia

<onzenas 14> quanto ao 14 como se deuem auer os padres com os christãos 
que sempre uiuerão de onzenas por se lhe fazer muito <deficultoso> asi o deixarem 
de uzar della, por a terem por obra pia, como o auerem de restetuir o que tem leuado, 
por nunqua em japão se saber que couza he restetuir. Responde sse que como a uzura 
he contra direito natural e diuino, obriga asi a fieis como a infieis portanto não ha 
duuida serem os christãos obrigados a restetuir o que por ella aquirirão; e quanto a 
restituicão Do pasado se pode uzar com elles de equidade scilicet que o que deuerem 
de uzuras incertas as quais se auião de gastar com pobres, e o confesor podia aplicar 
as tais restituicõis a obras pias que lhe parecesem, se deixem aos mesmos christãos 
que en fauor da fee he bem empregado, e asi nos dixerão que o papa paulo 4º mandara 
que se goardase com os iudeus que se conuertião, e o padre organtino que o que agora 

8 Crossed out: <a outro ir>.
9 Crossed out: <e os christãos>.
10 Crossed out: “diz”.
11 Crossed out: “ha se”.
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se uza em roma, he que quando se conuerte algum // [fl. 118v.] Judeu não se lhe fala 
em restituicão de uzuras, mas dado que se lhe não falle ao tempo da conuersão não 
tira pelo tempo adiante quando se uem confecar deuer se lhe declarar a obrigacão 
que em conciencia tem, e quanto as uzuras certas que tem leuadas deuem consi- 
derar o que elles justamente poderão ganhar com o seu dinheiro em outra maneira de 
emprego ou grangeamento e permetir lhes que por isto dellas retenhão alguã couza 
como por rezão de lucro cesante, ou dano emergente o que piamente parece se pode 
fazer considerando o que laa se escreue scilicet que os Japõis tão longe estauão de 
ter uzura por uicio que antes a tinhão por obra uirtuoza, pelo que he posiuel que 
ainda que enganados alguns deixarão de grangear a uida por outra uia com o seu 
dinheiro – ou se podião induzir a fazer alguãs composições com as partes a que as 
tinhão leuadas

quanto a deficuldade que se poem a deixarem de uzar de onzenas he forcado 
deixarem de uzar pois ia são christãos e he bem que se lhes declare ser a onzena 
contra a lei natural e diuina e que não podem uzar dela: e quando se lhe fizese difi-
cultozo o deixa la, de maneira que fosse impedimento a fee se lhe podia aconselhar 
se concertacem com algum ganho menor e que fizesem os taes contratos que alguns 
doutores dizem poderen ce fazer não somente com diuersas pessoas, mas ainda com 
huã mesma a saber darem o seu dinheiro a contrato de [compra?], e fazerem com a 
mesma pessoa contrato de aseguracão do capital e contrato do ganho incerto por 
alguã couza certa, e asi lhe ficarâ o dinheiro certo com ganho ainda que menor decla-
rando lhe como se pode fazer, enderencando lhe a intencão; e dado que isto sempre 
tiuemos por duuidoso nestas partes, nesas nos parece que se pode bem fazer por 
obuiar os impedimentos que se podião seguir a conuersão, quando de outra maneira 
se não pudesem tirar da onzena etc

<15> Quanto ao quazo 15 – como se auerão os padres com os christãos mestres 
de alguãs artes machanicas, e dicipulos que as aprendem acerqua Do juramento que 
acostumão a dar nesas partes aos dicipulos de goardarem de goardarem [sic] certas 
condicões e não as goardando receberão condenacão na outra uida, e nesta castigo 
Dos deuzes: e duui // [fl. 119] Dase se os mestres christãos podem dar o tal iuramento 
aos dicipulos gentios e se o iurarem se ficão obrigados a o comprir, saltem se ao 
tempo que os christãos iurarão tinhão conceito de o não goardarem por ser gentilico 
se responde primeiramente se deue considerar se as taes condicões são justas ou 
jniustas, nas que se apontão se poderão dar cazos en os quaes nem serâ justo jura 
las nem goarda las se se ouuesem iurado [so?] he posiuel taes seião as que não se 
apontão e particularmente se deue considerar se alguã das ditas condicões pertencem 
aos ritos de sua falça relegião, e achando alguãs tocantes aa relegião, não podem os 
mestres christãos faze las jurar aos dicipulos christãos, nem os dicipulos christãos 
as poderão iurar aos Mestres gentios, mas poderão os mestres christãos dar o tal 
juramento sobre as condicõis justas aos dicipulos gentios se elles estão aparelhados 
a fazer o tal juramento não no estando, não os poderão induzir a iso, porque por 
proueito do christão, bem se pode uzar do juramento do infiel quando cae sobre 
couza justa quaes sopomos serem as condicõis sobre que se pode dar o juramento 
pelos falsos Deoses como insina Santo Agostinho et hieronimus cap. monet 22 qe 2ª 
et .S. Thomas 2ª 2e qe 78 – ar. 4º et qe 98 – ar – 4º – ad 4m – et caietano ibi siluestre 
Verbo iuramentum 4. [4?] e comummente todos – e achando se serem alguãs das 
condicõis que se han de jurar jniustas; nem os mestres christãos as podem fazer jurar 
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a seus dicipulos ora seião fieis ora infieis, nem os dicipulos christãos as podem jurar 
pois he certo não se deuer fazer iuramento contra bonos mores e peccar quem o faz 
quer tenha entencão de fazer a tal couza quer não, como o diz siluestre Verbo jura-
mento 4 § 4º – et hieronimus in .C. quem ad modum de jure iurando – et ibi doctores 
mas sendo justas si

quanto ao que se duuida acerqua da obrigacão que tem os que fazem o tal iura-
mento se são jnfieis, obrigados estão a comprir ratior juramenti, não por nele auer 
deuindade alguã que os obrigue a comprir o que iurarão, mas por razão da consiencia 
erronea, pois cuidão ser graue peccado // [fl. 119v.] não comprir o que por seus Deozes 
jurão e peccarão en jurar e tãobem peccão em não comprir como o diz Raimundo e 
S.Thomas ubi sup. et siluester ubi sup. e se são christãos se iurarão alguãs condicõis 
jniustas dado que peccarão en jurar, não são obrigados a compri las como o ensina 
S. isidoro et hieronimus .C. in malis, 22 qe 4ª. in malis promissis rescinde fidem – in 
turpi uoto muta sententiam quod incaute nouisti nefacias – impla est promisio que 
scellere ad impletur, e S. Agostinho Diz iuramentum non uinculum inniquitatis hiero-
nimus .C. inter cetera 22 qe 4ª, mas se erão iustas dado que peccassem em jurar o 
tal iuramento gentilico e por elle não fiquem obrigados principalmente tendo pera si 
o tal iuramento ser nulo como se aponta; todauia ficão obrigados a comprir as taes 
condicões ratione promisionis et contratus com que se concertarão com os mestres e 
lhe prometerão de as goardar

<16> quanto ao cazo 16 se he obrigado o christão cuia molher gentia se não 
quer conuerter nem uiuer com elle sem o persuadir a retroceder a deita la fora e tomar 
outra, Resposta, conforme a comum estar o tal christão obrigado a apartar se da dita 
molher por euitar o perigo en que estaa principalmente não auendo esperanca de sua 
conuersão, como S. Thomas o ensina 4 d.  39 qe unica ar 3º ad 4m palud. eadem distin-
tione qe 1ª – Durand. eadem destintio. qe 2ª siluester Verbo matrimonium. – 8 – impe-
dimento – 10 –Soto eadem distin. qe unica art 3º e asi o determina o cap. judei 28 – 
qe 1ª – não faltão todauia alguns que digão que se da parte do marido ha i resistençia 
suficiente pera euitar o perigo bem poderâ não engeitar a tal molher como abulense 
osente 1º reg. 8 – qe 75 usque 83 o mais seguro he apartar sse. quanto a ser obrigado 
a tomar outra molher en sua mão estaa faze llo se quizer pois o enduzio a peccado 
he hum dos cazos por que se daa Licenca ao conuertido poder se cazar como estaa 
determinado en o .c. quinto […] gaudemus de diuortiis

<17> quanto ao cazo 17 – en que se pergunta se podem os christãos fazer 
cordas pera pendurarem ceremonias gentilicas mandando lhas os senhores fazer ora 
lhes declarem serem pera o tal uzo ora não // [fl. 120] <se se podem uender a infieis 
cousas que lhe seruem pera suas cerimonias gentilicas> Resposta, não somente neste 
particular, mas ceruirâ a reposta pera todas as couzas de que os gentios uzão em os 
ritos de sua falca religião, tratão os doutores esta questão nesta forma scilicet se os 
que admenistrão aos jnfieis as couzas de que uzão en seus ritos demoniaquos ora por 
uia de uendas ora não, peccam, e ha acerqua desta questão diuersas openiões e a nos 
nos parece que como ouuer opinião de doutor graue que nesta materia fauoreca aos 
nouamente conuertidos se deue mais seguramente segir entre os taes que qualquer 
outra openião que ante christãos antigos por uentura serâ mais conueniente seguir 
se, e a rezão he porque como a couza estaa em openiões que se pode segir cada huã 
dellas não ha hi duuida poder se segir en qualquer parte aquela que menos inconue-
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nientes tem, e menos impeditiua he do ceruico de Deos a qual creio nesta materia 
ante os japões a que menos obrigar e menos os puzer a risco de retrocederem ou dos 
jnfieis se não conuerterem por esa cauza. pelo que dado que alguns digão que peccarâ 
Mortalmente o christão que admenistra as ditas couzas aos jnfieis a openião dos quais 
he asas prouauel falando Dos christãos antigos, todauia nos parece que nestas partes 
se deue goardar antes a openiam De angelo Verbo infidelitas – § – 1º – onde diz que 
não peccão mortalmente os que uendem, ou por qualquer outro titulo concedem 
alguãs das ditas couzas aos jnfieis Das quais uzão en seus ritos se lhas não adminis-
trarão com intencão pera que elles uzem delas en seus ritos, a qual openião se deue 
entender conforme a de caietano o qual nesta materia 2ª 2e qe – 10 – art – 4º – distin-
gue as ditas couzas das quaes diz, huãs são cuio uzo não cerue pera mais que pera a 
jnfedilidade, quaes são os idollos, ornamentos sacerdotaes etc e esta he certo nunca 
se poderem administrar aos infieis sem peccado Mortal, outras couzas ha hi cuio 
uzo he comum pera bem e pera mal, quaes são as couzas naturaes, como animaes 
fruitos, flores etc e outras couzas arteficiaes como uestes cordas etc e a admenis-
tracão destas pode acontecer de tres maneiras, primeira admenistrando lhas pera 
que os jnfieis uzem Dellas em os ritos de relegião e pera tal fim tãobem se não podem 
admenistrar // [fl. 120v.] sub peccato mortali – segunda quando as admenistrão sem 
saberem que os jnfieis an de uzar mal dellas pera seus sacreficios e desta maneira 
nenhum peccado he admenistrar lhas, 3, sabendo que os jnfieis as querem pera uzar 
delas en seus sacreficios, e neste cazo diz caietano estaa toda a deficuldade em saber 
se pode o christão uender as taes couzas ao jnfiel sabendo que a de uzar mal dellas 
e o mesmo se pode dizer, se o criado as pode administrar co a tal siençia, não tendo 
hum nem outro animo de as uender ou administrar pera o tal fim, Antes somente ou 
de uender o que tem pera uender ou de fazer o que deue ao ceruico de seu senhor, e 
a rezão especial de duuidar neste cazo he em uer se se dirâ o que en tal cazo admi- 
nistra cooperar ao peccado do outro uoluntariamente directe ou indirecte e comu-
nicar com o infiel en o mao uzo foturo en que depois a de uzar da couza, ou se 
somente commonica com ho infiel en contrato de compra e uenda, ou na obrigacão 
que tem de o ceruir sendo seu criado e conclue caietano que en as couzas indeffe-
rentes hoc [est?]. De que se podem uzar bem e mal se o que as admenistra o não faz 
pera fim de que o jnfiel uze mal dellas não comonica mais que no contrato de compra 
e uenda ou doacão etc e não no mao uzo futuro em que o infiel depois uza dellas, e asi 
deuemos dizer do criado que serue a seu senhor etc

<continua> Acerqua da administracão das couzas indiferentes scilicet que 
somente commonica na obrigacão do seruico e não em o mao uzo foturo não tendo 
animo que se uze mal dellas e parece esta openião de caietano se pode seguramente 
praticar com esses nouos christãos, ou ao menos a de siluestre uerbo infidelis 
§ – 5º – onde distingindo pera concertar os ditos de angello e rozello diz quod ex 
necessitate, vel [propter?] utilitatem poderâ qualquer administrar aos infieis as ditas 
couzas, cujo uzo he indiferente porque concorrendo qualquer destas couzas scilicet 
necessitate ou proueito pode bem uzar hum sem peccado Do outro que esta apare-
lhado pera peccar como os jnfieis estão aparelhados pera as suas idolatrias e uemos 
que por qualquer destas couzas pode hum tomar dinheiro a onzena do onzeneiro 
aparelhado e pode o christão // [fl. 122] tomar juramento ao mouro pela lei de mafa-
mede, o qual não pode nelle jurar sem grauissimo pecado, sem o qual o christão uzou 
do peccado do mouro – e bem creio que sempre auerâ nestes christãos ou se acharâ 
qualquer destas couzas scilicet ou o proueito que dos senhores jnfieis tem, ou nece-
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sidade de não perderem alguã couza não querendo seruir em a dita administracam. 
Mas sem cauza Diz siluestre não poderão os fieis administrar as ditas couzas aos 
jnfieis quando soubessem ou duuidasem que auião de uzar dellas mal, e neste dera-
deiro dito uai mais estreito que caietano 7º

<18 – que obrigação tem o que por forca deflorauit virginem> Quanto ao cazo 
18 – en que se pergunta que obrigacão tera, quem por forca ou enganos deflorauit 
uirginem soposto que nesa terra en nenhuã conta se tem ipsa uirginitas, nem se tem 
a mal ser huã molher uiolada nem por iso encore em infamia ou jniuria, nem perde 
cazamento igoal ao que achara si esset Virgo dado que se sabia, Resposta, que dado 
que os doutores en outras partes ponhão muita obrigacão ao que, ui oprimit uirginem, 
uel, eam deflorat, por enganos nesas partes parece cesar toda a obrigacão quanto he 
ratione uirginitatis deperditae, pois como se aponta niso não ouue jniuria nem perda 
de igoal marido pelo que se deue fazer o mesmo juizo de quem enganasse ou forçase 
a qualquer outra molher corrupta etc ad arbitrium boni uiri conforme a calidade da 
pessoa, e o modo Da força ou dos enganos se lhe deue mandar satisfazer a jniuria que 
se lhe fez pela forçar ou enganar

<19 – dos gentios que entrão nas jgreias estando dizendo missa> Cazo desa-
noue que meio se terâ en as misas quando os gentios  entrão nas igreias onde se dizem 
estando a ellas por que parece dificultoso Lança los, ou aueria briga na igreia se os 
Lancacem, Resposta, que dado que o direito canonico prohiba os taes não entrarem 
nas igreias quando estão â misa e manda que se entrarem que os lancem fora como 
Do cap. cleros infine 21 – de – 5 – cap. prolectis – saluo se entrasem pera ouuirem a 
doutrina christã ou a pregacão por que então poderião estar ate a misa dos catecu-
menos scilicet ate o principio canonis .C. et post de consecratione de 1ª – cap – judei – 
de consecratione .d. 4 todauia não cremos ser a intencão da igreia que eses direitos 
// [fl. 122v.] goardem em japão onde se não da potencia pera elles se guoardarem e 
temos que não querera a Santa Madre Jgreia que estes nouos christãos por esta 12 
causa carecão do santo sacreficio da missa e o padre prouincial tem pera si que sobre 
este cazo escreueo ia a Roma e que teue ia a reposta que se consultara Sua Santidade 
e que Respondera que en tal cazo podião os padres dizer suas misas nestas partes ainda 
que alguns gentios estiuesem a ellas prezentes – he uerdade – que se deue trabalhar 
o que boamente for posiuel por que se elles não achem prezentes e da mesma maneira 
fazer com os senhores christãos que não tragão os seus criados gentios a igreia, mas 
quando se mais não puder fazer podem sem escrupulo dizer suas micas 

<20> quanto ao caso 20 – em que se pergunta se o marido fiel repudiou sua 
molher infiel por adulterar e se casou com outra estâa en boa consiciencia com a 
segunda, Resposta, Dado que não faltarão doutores que afirmarão entre os fieis se 
desatar o matrimonio não somente quanto ad thormentum et quantum ad uinculum 
De maneira que tanto que huã cometia fornicasão podia ho marido cazar, a openião 
dos quaes nunqua pareceo bem aos que milhor da materia sentião, mas ia agora 
depois Do consilio tridentino se não pode sustentar por uia alguã a tal openião por 
nela se declarar sub anathemate não se desfazer o matrimonio quantum aduinculum 
pela fornicasão sess. 24 can. 7º – e dado que pudese parecer que o uinculo do matri-

12 Crossed out: “uia”.
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monio Dos jnfieis ser mais fraquo que o dos fieis e asi como se dissolue en outros 
cazos se poderia dezatar em este pois a molher era infiel e pela uentura tãobem o 
marido ao tempo que ella cometeo o adulterio, todauia o mesmo se deue ter nestas 
partes do matrimonio dos jnfieis que Dos fieis, porque en o cap. quinto e no cap. 
gaudemus De diuortijs onde se expremirão os tres cazos, por cada hum dos quais se 
da Licenca pera o fiel poder cazar a saber não querer morar com o fiel, ou não sem 
contumelia  Do criador, ou induzindo o fiel a algum peccado Mortal não se acre-
sentou este quarto da fornicasão: e porque o que christo noso redentor disse quos 
Deus iunxit homo non separet, se entende tãobem no casamento Dos jnfieis, e quando 
disse que pela fornicasão se pode hum // [fl. 123] Apartar do que fornicou, não se 
entende quanto ad uinculum, como estâ dito; e tambem porque os jnfieis dado que 
não pequem en todas as obras que fazem contra a lei de Christo noso Senhor, todauia 
são obrigados a recebe lla so pena de peccado Mortal e a goarda la sendo lhe suficien-
temente proposta, como insina frei francisco de Vitoria repititione de jndiis insulanis 
nº 36 – 37 – Abulense sup.mathm. tomo 7 l. 25 et sup. 1º reg. cap. 8 qe 124  expresa-
mente diz que se os jnfieis fizerem alguã couza en seus matrimonios contra a lei de 
Christo pode los ha a igreia obriguar a goarda la pois lhe são sogeitos e expresamente 
se determina este caso. Abulense en reg. cap. 8 – qe .55. abaixo no cazo 30 se uera, 
dado que o segundo matrimonio deste homem seia nulo se conuirâ disimular com 
elle estando em boa consiencia

<21 dizimos> quanto ao caso 21 Se conuirâ declarar a estes nouos christãos 
serem obrigados 13 a pagar dizimos e premisias pelo inconueniente que se oferese 
declarando lhe este precepto asi da parte dos fieis como Dos jnfieis Resposta – Do 
que se dira no caso ultimo se entendera de que modo se lhe deue declarar o Direito 
Canonico – mas por o preceito Dos dizimos não ser somente positiuo mas tambem 
natural ut hieronimus in .c. parrochianos de decimis – enquanto somos obrigados a 
sostentar os Ministros que nos administrão as couzas spirituais e quanto a esta parte 
per nenhuã lei nem costume se pode introduzir não serem os fieis obrigados a pagar 
Dizimos donde todos tem esta obrigacão como se proua, no .C. extrans. missa de 
decimis, et no C. decimis – 16 – qe – 1ª – Mas isto não obstante pode a igreia quando 
lhe parecer deixar de receber os dizimos dado que não possa remitire jus decimandi 
e diz S. thomas deueren ce de remitir – en alguns casos e que farião mal os rectores 
Das jgreias pidirem dizimos em as terras onde não ha costume pagaren se, se de os 
pidirem se seguise algum escandalo quo libe tomo 2 ar .8. et 2ª 2e qe // [fl. 123v.] 87 
ar. 1º ad sm – tratando Desta materia diz que deuem os ministros da igreia ter maior 
cuidado dos bens spirituais que de ajuntar os corporais, e funda a sua doutrina en o 
feito do apostolo S. paulo, o qual dado lhe deuesem a debita sustentasão aqueles a 
quem preguaua não lha queria tomar, nem por iso peccauão en lha não dar, o que he 
manifesto pois se peccarão o apostolo lho declarara conforme a sua doutrina actum 
20 non subterfugi quominus anunciare. uobis omne consilium dei, e a exemplo do 
apostolo podem os pregadores do euãogelho fazer em noso tempos o mesmo, e diz 
caietano in eodem ar . repe ad sm , se alguã gente se quizese conuerter a fee contanto 
que a liurase de pagar dizimos, não somente a igreia lhe poderâ conseder a tal peticão, 
mas faria bem de lha conceder

13 Crossed out: “a goardar”.
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<22> quanto ao caso 22 se huã molher christã que se cazou com hum gentio 
o qual a deixa uiuer conforme a lei dos christãos sem lhe fazer impedimento algum 
mas cometendo lhe ella que se a quizese receber por molher não auia de receber 
outra, aceitou elle esta condicão acresentando que não tomaria outra, mas pola 
uentura raparia a barba e se faria bonzo e neste cazo se apartaria della e en outro não 
Resposta como inseparabilitas seia hum dos tres bens que são da sustancia do matri-
monio e entanto se requeira não se apartem os cazados que cazando se alguns com 
declaracam ou condicão que parecendo lhes apartaren ce o farão fica o matrimonio 
nulo como se declara en o cap. final De conditione <riscado: apposita> apposita, e tal 
foi a condicão que este infiel pos pelo que este casamento ficou nulo e serâ necesario 
tornarem se a casar De nouo sem a tal condicão, ou apartarem se como os doutores 
o ensinão – Soto 4º – d- 31 – qe unica ar – 3º – siluestre Verbo Matrimonium 5º – § 3 
– par 4 et Caeteni

<23> quanto ao cazo 23 – en que se pergunta se alguns nouamente // [fl. 124] 
Conuertidos se acharão en o enteramento De seus senhores gentios e consentirão sem 
saberem o que importaua que o bonzo lhes puzese o liuro nas cabeças estando elles 
de giolhos, A qual ceremonia se aponta ser como entre nos adorar reliquias se ficão 
excomungados, Resposta não auer pera que condenar os tais christãos a excomunhão 
pelo dito em o cazo 7º – e como pelo tal feito peccão ou se podem escuzar de peccado 
se pode uer em os cazos 12 e 13 – supra

 
<24 Dizer missa estando escommungado ou irrigular como possa ser sem 

peccado> Caso 24 como se auera hum sacerdote acerqua de dizer missa estando en 
partes remotas onde não tiuese confesor nem quem lhe dispensase en alguã iregulari-
dade em que caise e auendo De ir buscar confesor ou quem lhe dispensase na iregula-
ridade seria necesario perder muito tempo e deixar os christãos que tem a cargo sem 
quem lhes admenistre os sacramentos e ensine a doutrina catholica Donde se sigirão 
muitos detrimentos no ceruico de deus, Resposta que comunmente os doutores tratam 
esta questão na materia da eucharistia, e alguns poem somente do sacerdote que 
estaa em peccado Mortal outros a estendem aos que estão escomungados ou irregu- 
lares e de huns e outros fazem quasi o mesmo juizo quanto ao que toca a esta questão 
e asi fazem destinção Dos que estando ia na missa se alembrou que tinha algum destes 
impedimentos ou do que sabe de si estar en algum delles antes de dizer missa, mas a 
nacesidade o constrange a dizella e rezoluendo a questão nos derradeiros â fortiori 
ficarâ rezoluta nos primeiros e ten se nesta questão que qualquer a que he nacesario 
dizer missa por rezão, de seu officio, ou por que se siguirâ notauel escandalo de a não 
dizer não tendo confecor com quem se confese de seu peccado nem quem o absolua 
da excomunhão, nem quem lhe dispense na iregularidade com contrição e propozito 
de pedir a absoluicão da excomunhão e dispensação da iregularidade a seu tempo 
pode sigura e fructuosamente // [fl. 124v.] celebrar pelo que se alguã Das ditas couzas 
acontecesem a alguns Dos padres que nesas partes andão como quer que estem en 
lugar de curas e se segiria escandalo muitas uezes se não selebracem, podem cele-
brar e administrar os sacramentos sem escrupulo, tendo os requesitos que temos dito 
de hac materia siluest Verbo eucharistiæ 2 § 7 e angelo eodem Verbo – 2º – § – 6

<25> quanto ao cazo 25 – se bautizarão os Padres os meninos engeitados 
que suas mães deitão na praia ou em partes onde ou a mare os afogua, ou os cães 



48 Ana Fernandes Pinto and Silvana Remédio Pires

os comem, ou morem ao desemparo, e aponta se não os poderem criar os padres 
pelo muito gasto que farião com as amas e ajnda que pudessem seria enconueniente 
por cudarem os gentios que os mandão Criar pera os comerem por terem os bonzos 
lancado fama em japão que nos comemos carne humana, e duuida se poderem se 
bautizar por alguãs uezes os gentios os criarem (ainda que he raro) e comunmente 
morrem sem auer quem os crie) e seria inconueniente criarem os gentios os bauti-
zados pois ficão na infedilidade Resposta Deuer se por deligencia quanto for posiuel 
que alguns christãos os recolhão e criem, e quando isto não for posiuel uisto o 
inconueniente da fama que os bonzos tem lancada e a inpotencia dos padres pera os 
criarem, deuem se bautizar os taes meninos e deixa los correr seu risco, pois como 
se aponta são mui poucos os que os gentios leuão pera criar en respeito dos muitos 
que morrem, e menos inconueniente he Criarem os gentios alguns bautizados 14 que 
deixarem de se saluar os que pelo bautismo entrarão na gloria.

<26> quanto ao cazo 26 se deixar alguãs ceremonias Das acostumadas em o 
bautismo como não por saliua etc he peccado Resposta que quanto for possiuel se deue 
bautizar com todas as cerimonias que a santa Madre igreia tem instituidas // [fl. 125] 
en o dar deste sacramento em as partes en que de se uzar delas se não siguão alguns 
inconuenientes, mas nas partes en que os ouuer como nesas segundo se aponta, como 
as ceremonias não seião da sustancia <do bautismo> e alguãs uezes não serâ posiuel 
comprirem se, deue fazer o que boamente se puder goardar, he uerdade que por tirar 
scrupulos escreuemos os anos pasados a roma sobre esta materia deu se conta a sua 
santidade, respondeo que os nosos pudesem deixar sem scrupulo de uzar das cere-
monias quando lhes parecesse conuir por tanto seguramente podem deixar os que 
julgarem não conuir.

<27> quanto ao cazo 27 se se pode bautizar sem padrinho, e quantos deuem 
ser os padrinhos e madrinhas, Resposta que quanto ao numero en o consilio triden-
tino sesione 24 cap 2º se manda que não seia  mais de hum padrinho homem ou 
molher, e a muito hum Padrinho e huã Madrinha, mas como ho padrinho não seia de 
necessitate baptismi não auendo padrinho nem por iso se deue deixar de bautizar ho 
cathecumeno quando for tempo, e basta o que la se uza, conforme ao que se aponta 
scilicet que quando se não acham outros padrinhos se costuma a tomar por padrinho 
o christão companheiro do padre que serue de lingoa

<28> quanto ao cazo 28 se abasta deitar agoa na cabessa do bautizado com 
algum uazo sem lhe tocar com as mãos Resposta que basta porque conforme a s. 
thomas, e os doutores uerus baptismos perfficitur uel per inmersionem uel per asper-
tionem, uel per infusionem aquæ

<29> quanto ao caso 29 se se pode dissimular com os nouamente conuertidos 
que uzem dos nomes que tinhão antes de serem christãos quando boamente não 
podem insinar seu nome aos gentios // [fl. 125v.] que dantes o conhesião ou por serem 
muitos, ou fidalgos, aos quais seria descortezia hum christão de baixa geração andar 
inculcando seu nome, Resposta que posto que o costume da santa madre igreia seia 

14 Crossed out: <que deixalem>
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iustamente intreduzido de se porem nomes aos que se conuertem de santos canoni-
zados e seia conueniente aos bautizados uzarem dos taes nomes quanto boamente for 
posiuel como en consilio goensae decreta 42 se manda, todauia como esta mudanca 
de nomes não seia necesaria, antes em a igreia primitiua os que se bautizauão ficauão 
com ho mesmo nome o qual costume en alguãs partes ainda en nosos tempos dura, 
como uemos en Roma chamarem se os christãos julios e horatios etc não ha pera que 
fazer tanta conta desta mudanca de nomes pois a Santa Madre igreia não pertende 
com os custumes ordenados pera algum bem periudicar a seus filhos quando se uise 
notauel perda De sua goarda o que desta materia achamos escrito he que os que se 
uinhão a bautizar no tempo do cathequismo dauão seus nomes en scrito ut hiero-
nimus in .C. bautizandi de consecrat .d. 4ª – o.c. legum 2 qe – 1ª – o qual costume 
como nota a gloza in d. cap bautizandi et archidia eturrecrem ia en seus tempos se 
não goardaua e a rezão pera que se lhe tomauão os nomes en scrito dão os doutores 
pera seus curas conhecendo os nominatim terem melhor cuidado delles pello que 
sendo os christãos conhecidos Dos Padres nesas partes cesaria esta rezão por tanto 
por euitar os inconuenientes que se apontão ia que ao tempo do bautismo lhe mudão 
os nomes bem se pode com eles dissimular se uzam entre os infieis dos nomes que 
dantes tinhão – Deue se lhe todauia encomendar nos tempos e lugares e diante de 
pessoas que quen boamente podem uzar dos nomes de christãos uzem delles

<30> quanto ao cazo 30 se se podem mudar os nomes que a alguns christãos 
se puzerão no bautismo conforme a noso costume por em sua lingoa ou serem redi-
culosos ou uergonhozos como se aponta que gaspar quer fizer filho bastardo, afonso, 
Doudo, juliana costa De dez legoas etc Resposta que pelo dito en o cazo precedente 
lhe // [fl. 126] poderão os padres mudar os nomes ia que elles com pejo se nomeão por 
elles e não ha hi bispo que em a chrisma lhos posa mudar

<31> quanto ao caso 31 se se darâ o bautismo a alguns que uem de Reinos 
mui remotos onde não ha outros christãos nem esperanca que serão uizitados pelos 
padres, ou se lhes negara pelo perigo que ha de retrocederem jnduzidos pelos bonzos 
Resposta que não he cauza esta pera se negar o bautismo a quem o pedir pois não nos 
consta se he do numero dos electos e Deos ho enchaminhou a uir a buscar o bautismo 
he Verdade que se ha de ter muito mais aduertencia com os semelhantes que com 
os outros por rezão do perigo dito indozindo os a que se for posiuel uiuão entre os 
outros christãos e declarando lhe mais que aos outros o que jmporta o bautismo e ser 
christão, De maneira que faça mais sufficiente entendimento, e feito se lhe não deue 
negar

<32> quanto ao caso 32 se se bapitzarâ hum soldado que por partir pera a 
guera não tem tempo pera aprender a doutrina suficientemente mas promete 15 que 
não morrendo nela a aprenderâ Resposta que si, declarando lhe primeiro a sustan-
cia da nosa fee como for posiuel deuer se fazer, asi o declarou o papa uictor e pela 
primeira decretali hieronimus tomo 1 consillis Dizendo uindo o jnfiel aa fee en cazo 
de necesidade seia logo bautizado en rio, ou em mar, ou en fonte, ou en qualquer 
agoa declaramdo lhe a conficão da nosa santa fee como for posiuel.

15 Crossed out: <que não>.
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<33 se podem os soldados christãos que seruem a principes mouros ou gentios 
acompanha llos na guerra contra outros.> Quanto ao caso 33 – se alguns fidalgos 
ou soldados christãos que seruem a principes gentios os quais tem odio as couzas da 
nosa santa fee os poderão acompanhar en suas gueras contra outros gentios porque 
se os não acompanharem serão tidos por tredos e perderão as honras que deles tem, 
Resposta não ser cauza suficiente o odio que os taes principes tem as couzas da nosa 
relegião pera obrigar seus subditos christãos a os deixar de acompanhar nas gueras 
que contra outros gentios fazem, e mais com tão notauel perda, pelo que como hum 
principe mouer guerra contra outro muitas uezes se posa fazer iustamente e iniusta-
mente Da iustica ou da iniustiça // [fl. 126v.] da guerâ se ha de iulgar se deuem acom-
panhar seus senhores em ella ou não e constando aos soldados subiectos a algum 
deses principes corra por uia de uasalagem ora por auer tempos que são seus solda-
dos e os seruir na guerra, ora seus senhores justamente mouerem guerra, com boa 
consiencia podem peleiar, e ainda com duuida enquanto lhe não costar ser a guerra 
iniusta, constando lhe são obrigados a dezistir dela como Caietano in summa uerbo 
bellum o diz – siluest eodem Verbo 10 § 7 part. 3. eta biense eodem uerbo § 15 – e não 
sendo os taes soldados subditos dos principes, sendo deles rogados ou asalairados 
pera os aiudarem duuidando se da iustiça da guerra, ou constando lhe ser iniusta, 
não os poderão acompanhar nela como Caietano ahi diz e siluestre eodem Verbo § 9. 
part. 3º

<34> quanto ao caso 34 – que meio se deue ter com os christãos que saem nos 
frequentes aroidos que na sidade do sacai se fazem por couzas mui leues, e se não 
saisem ficarião abatidos e uituperados por ser tal o costume da terra, en os quais 
aroidos comunmente morre muita gente de huã e outra parte Resposta o abatimento 
humano que os christãos podem receber não saindo a estes aroidos não ser cauza 
suficiente pera os escuzar de peccado Mortal pois consta poren se a prouauel perigo 
de morte não auendo pera iso causa, e cometerem se muitos homecidios en os taes 
aroidos. quanto ao que se aponta fazerem se os taes aroidos muitas uezes por cauzas 
leuisimas e por soberba, não seria parte a tal leuiandade pera deixar de socorer iusta-
mente aos inocentes quaes são aquelles que forão cometidos pelos outros, pois asi 
como he iusto a hum defender se sendo acometido por qualquer cauza de pesoas 
particulares, asi ho he a outro socorrer ao tal inocente seruato moderamine [incul-
patae?]

<35 dos filhos dos onzeneiros que fazem contas com as partes> quanto ao caso 
35 como se auerão os padres com os filhos dos onzeneiros a que seus paes mandão 
fazer as contas com as partes, e arecadar os ganhos, os quais por não lhes perderem 
a uergonha o fazem sem dos tais ganhos lhe uir proueito algum. Resposta, ou este 
filho feitoriza // [fl. 127] as onzenas Como feitor do pai, ou não faz mais que ir pedir 
o dinheiro a parte por seu mandado, ou fas as contas escreuendo o que as partes 
recebem e deuem pagar e asi se ha de aduertir se o tal filho ignora ser peccado admi-
nistrar as onzenas, ou sabe, sopostas estas distinçõis se responde se he feitor não ha 
duuida não poder administrar as onzenas, antes pecca e comummente se afirma ser 
obrigado a restituir, todauia parece bem a soto que se de tal maneira ignoraua que 
a ignorancia o desculpasse, não peccaria, e se não parte alguã das uzuras não sera 
obrigado a restituir o que parece pela autoridade de soto se poderâ sostentar, dado 
que tenha alguã duuida, e quanto ao que soto diz não lhe parecer auer quem ignore 
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nesta materia he posiuel que eses filhos dos onzeneiros a ignorem soposto o engano 
en que ate gora uiuerão parecendo lhe ser couza a onzena justa se pela uentura 
ignorão conforme ao que diremos no caso seguinte não auendo esperanca de se 
enmendarem sera bom desimular com elles nesa ignorancia e não lhe declarar a 
materia – se não he feitor antes somentes concorre nesta admenistração em ir pedir 
o dinheiro por mandado de seu pai aos que o tomarão a onzena ou faz as contas que 
seruem de memoria do que as partes receberam e deuem pagar, tem soto que nem en 
hum cazo nem em outro são causa do ganho ilicito, nem tem obrigacão alguã pelo 
que licitamente poderão seruir a seus pais, e isto de soto parece asas razoauel ainda 
nestas partes qe – 1ª – ar. 4 – iusta finem

<36> pareceo bem juntar se aqui o cazo que alguns Doutores mouem como 
conuem muitas uezes disimular com os fieis ora seia na conficão ora fora dela, 
quando estão em ignorancia, por seruir a muitos cazos Dos precedentes, Adriano in 
4 – De confesione qe 5ª dub. 7º fez nesta materia alguãs distincoins a qual tãobem 
trata nauaro De penitencia dem 7ª – cap. siquis autem a nº 68 – e frei Martinho 2ª 4’ 
qe – 8 – ar 4 – dub. – 89º – 10 – e o resolueo muito bem soto no 4º [d.] 18 qe 2ª ar 4º § 
ex hac et § at uero, Dizendo em nenhuã maneira o confesor ou conselheiro enten-
dendo Do penitente, ou consultor // [fl. 127v.] estar em ignorancia lhe poder dizer 
couza por onde se confirme en seu erro dado possa muitas uezes e deua dissimular, e 
porque se o que ignora, fazendo scrupulo d alguã couza e se lhe não declara a materia 
seguir se hia confirmar se en seu erro, obrigado he o confesor ou conselheiro a 
declarar lha, o que não seria não fazendo escrupulo ora a ignorancia seia de direito 
diuino, ora humano ou facti – Diz mais que sendo a ignorancia de direito diuino, ou 
humano ou de facto de alguã couza que todos são obrigados a saber, obrigado he 
o confesor e conselheiro a declarar lhe a uerdade quer se sigua proueito, quer dano o 
que he claro, pois ia era obrigado so pena de peccado a saber a tal couza, mas sendo 
a ignorancia quer de direito diuino quer humano quer de facto de cousa que o tal 
penitente não he obrigado a saber: uerâ o sacerdote ou conselheiro se aproueitarâ 
ensina llo se se segir grande grande [sic] escandalo e julgando que aproueitarâ, obri-
gado he athe ensinar a uerdade, e uendo que não aproueitarâ, ou não sem grande 
escandallo obrigado he a calar se e disimular se não he perguntado, ou o penitente se 
não confessa de tal couza como de couza escrupuloza, e responde ao que Adriano Diz 
sempre o confecor ser obrigado a ensinar o ignorante nas couzas de direito diuino 
pois a tal ignorancia não escuza se não enquanto não tem quem o ensine e offere-
cendo sse quem o ensine obrigado he a segir a Verdade, a isto diz soto que posto todos 
serão obrigados a segir a uerdade diuina quando lhe for ensinada todauia não todos 
são obrigados a busquar quem lhe ensine todas as uerdades Diuinas e comummente 
bastara os fieis Saberem os artigos da fee donde entendendo o confesor que ignoraua 
algum artigo da fee, obrigado he a ensina llo, e o penitente a sabe llo por que a iso he 
obrigado e como não seia obrigado a inquirir das outras uerdades nem o confecor 
obrigado a ensina lo, bem pode disimular com ho penitente e elle ficar en sua igno-
rancia a qual o escuza. //

[fl. 128] <37> quanto ao caso 37 que se deue uzar com o filho do onzeneiro que 
não quer restituir os bens que De seu pai lhe ficarão aquiridos por onzenas, Resposta 
pode se com este filho uzar da maneira que no caso 14 disemos se auia de uzar com o 
pae acerqua de restituir, as onzenas, ou lhe ficarem parte delas; e a se aqui de notar 
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que se o filho tiuer alguns bens alem Dos que do pai erdou, não he obrigado a pagar 
delles couza alguã: dado que o pai deixase mais diuidas das onzenas do que era a 
fazenda que ficou ao filho, e não he <obrigado> o filho a restituir mais das onzenas 
certas que o que se montou na herança que Do pae ouue e paga esta cantidade se lhe 
deuem as incertas como estâ dito do pae;

<38 se encorre o sacerdote em excómunhão acompanhando o enterramento 
do publico onzeneiro> quanto ao caso 38 – como se auerão os padres en os entera-
mentos dos christãos que morerão onzeneiros publicos, parece que poucas uezes 
poderâ concorrer nesas partes, porque dado que os doutores seião diuersos em 
declarar qual seia onzeneiro publico pode se bem sostentar com muitos doutores 
graues que pera hum ser tal hae de ser por huã de tres maneiras, a primeira – ho 
que he publico usurario de iure hoc est conujctus re, l, condennatus de usuris pro 
iudicem, l., coram iudice confesus est se esse usurarium, a 2ª que de tal maneira 
est notorius usurarius notorietati facti quod habet mensam paratam admutuandum 
omnibus uolentibus: sic me [?] parata est in prostibullo – a 3ª siquis coram sacerdote 
et testibus in articulo mortis confesus est se esse usurarium, e ha neste ultimo caso 
ainda contradição por onde parece que la se acharão poucos ou nenhuns usurarios a 
que se deua negar a sipultura, e soposto que ouuese algum tenho o caso por dificul-
tozo se podia o caserdote ir ajudar a enterra lo, e a rezão he porque dado que negar 
se a sepultura a tal onzeneiro seia de direito positiuo e o tal direito respicit e os que 
os uão a enterar, e manda aos sacerdotes que o não enterem por onde dado que com 
os nouamente conuertidos puderamos disimular com o tal direito, com os sacerdo-
tes que estão obrigados a o goardar não parece poderâ auer dissimulaçam e ha se / 
[fl. 128v.] então de diminuir a questão considerando se a sepultura dos iapões se diz 
escetica pois se não enterão na jgreia nem em cimiterio, e tãobem se a de uer se o tal 
direito se entende somente naqueles que os enterrão scilicet que os metem na coua, 
ou se em os que o acompanhão, ou lhe rezão alguãs oraçõis. Alguns Doutores dizem 
que sipultura sumitur priore pro iure se pelliendi siue sepultiui, 2º pro ipso officio 
quod impendc.m corporibus funerandis, ut recitare psalmos etc 3º pro loco in quo 
quis humatem ut hieronimus siluest Verbo sepultura § – 1º – outros tem o contrario 
os quais cita o cardeal na clementina pera de sepultaris, e na qual se poem pena de 
escomunhão a quem enterrar o publico onzeneiro – e estes Dizem que somente falla 
a clementina de quem enterra en Cimiterio, e não de quem faz o officio, e somente 
daquelles que o enterrão, e não daqueles que o acompanhão e isto tem o cardeal ahi 
por mais certo donde como a questão seia tão altercada, parece me que o bom seria 
quanto for posiuel escuzar se o sacerdote de hir ao tal enterramento, e quando julga 
se ser muito escandalozo o não hir se podia quietar com a openião destes entendendo 
que os doutores que mandão não enterrar o onzeneiro publico en sagrado falão 
somente dos que enterrão scilicet metem na coua en lugar sagrado e não dos outros

<39> ao caso 39. que modo se terá quando os christãos pedem que lhes facão 
algum officio por seus defuntos gentios pera comprirem com o costume que os iapões 16 

infieis tem de chamarem os bonzos en certos dias præcipue cada anno em o dia que 
falecerão seus defuntos e gastarem com pobres christãos o que com bonzos gastauão 
sendo gentios se apontão duas deficuldades a huã como se declara aos christãos que 

16 Crossed out: <tem>.
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aquelles officios não aproueitão aas almas dos que morerão infieis, ou se se poderâ 
dissimular com elles por alguã via – a outra que dado que as misas se digão pelos 
christãos que estâ no purgatorio fica no conceito dos gentios que são pellos que // 
[fl. 129] Morerão infieis, Resposta a primeira que pois elles são christãos he bem que 
se lhes declare não aproueitarem as missas a seus defuntos jnfieis e comtudo iso 
se quizerem que se fasão os tais officios por elles, ou pelos defuntos que lhes more-
rão christãos, dado que seia en dias que se acostumão fazellos quando erão gentios 
conforme a seus ritos sera bom fazerem lhos por se não escandalizarem e não ha que 
temer depois de se lhe declarar a uerdade Da 2ª duuida por que nôs não somos obri-
gados a satisfazer a intenção dos gentios com detrimento dos christãos. Semelhante 
caso a este parece as festas que o papa Sergio mandou e na festa de nosa Senhora 
das candeas, as quaes en os mesmos dias os gentios selebrauão a honra de saturno 
mãe De deus metes, e a outra pelo acontesimento de plutão quando fortou a proser-
pina com as mesmas candeas e cerimonias semelhantes donde os gentios que antão 
naquelle tempo uiuião tãobem podião cuidar que os christãos fazião aquella festa 
conforme a seu rito: e o mesmo puderão cuidar en a determinação De S. gregorio, 
libro 9 e [plars?] epta 71 – quando mandou que achandose alguns pagodes dos quaes 
dos quais [sic] se pudesem fazer igreias as fizesem, e se os nouamente conuertidos 
sendo gentios costumauão neles fazer alguãs festas, como enRamar o pagode, matar 
animais e sacrenfiqua los, lhes mudasem as taes festas a honra dos santos de cuia 
inuocasão se fizese a Jgreia e matasem os animais que acostumauão e ahi comesem 
e enramasem as igreias Dando por rezão que por esta uia mais facilmente uerião a 
ellas e pelo tempo en diante uiriam a uerdadeiro conhesimento de Deus e não ha 
duuida que neste caso os gentios auião de cuidar fazer se a tal festa como dantes e he 
bem pera temer que alguns Dos christãos – e diz ahi são gregorio que o mesmo uzou 
Deus com os filhos De jsrael quando emalis lhes instituio sacraficios de animais pelo 
costume que en egipto auia quando dellâ os tirou de sacrefiquarem porque gente // 
[fl. 129v.] Dura não se pode dobrar da primeira uez e conuem busquar lhes meios 
que elles possão sofrer pera os trazer a uerdadeiro conhecimento de deus: e desta 
maneira uzando com os christãos, o que acostumauão a dar, não se escandalizarão e 
o gastarão com os pobres christãos o que costumauão a dar aos bonzos, e farão seus 
banquetes como lhes parecer pois nelles não ha ceremonia gentilica alguã como se 
escreue

<40> Quanto ao cazo 40 se he licito aos christãos cortarem a bariga quando 
se uem desesperados de escaparem de seus inemigos ou seus senhores lhes mandão 
que as cortem pera euitar a infamia que a si aos propios como aos seus filhos e a mais 
geração resulta de o não fazerem e as mais perdas da fazenda, Resposta que conforme 
ao que os doutores asi santos como juristas tratão nesta materia nunqua foi licito a 
pessoa alguã matar se a si mesma se não fosse por mouimento diuino, por que dado 
que alguns ponhão alguns cazos e que hum se pode matar como quando lhe cons-
tasse que os infieis o farião idolatrar sendo elle fiel ou en sua pessoa deshonrarião 
mais a deus nosso senhor, todauia isto não se tem por seguro e S. Agostinho a quem 
os doutores segem escuza a sãosão e a alguãs molheres do nouo testamento que se 
matarão leuando as ao martirio Dizendo que deus lhes inspirou o tal feito e todos 
dizem em particular não cer licito matarsse algum por euitar a desonra desta Vida, 
ou perda dos bens temporais que são as couzas preciosas por que os iapões se matão; 
e não he semelhante cazo o que se aponta Dizendo que matarem se estes he como 
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antre nos quando leuão hum a degolar por a cabessa no talho não e acto que de sua 
natureza induza morte Como não he o que leuão a enforcar hir por seu pe aa forca, 
mas o cortar 17 a bariga he propria e direitamente matar se pelo que o não podem 
fazer antes são obrigados a fugir podendo, e quando não esperarem que os contrarios 
os matem

<41> cazo 4i acerqua do tocuxei ou poder proueituzo // [fl. 130] se ficão deso-
brigados os deuedores, asi dos ganhos das onzenas, como das diuidas que lhe empres-
tão quando os Reis pasão o tal tocuxei ora proprio moto ora por peitas, Resposta 
primeiramente se a de considerar se o Rey jnduzido por peitas de alguns Deuedores 
pasou o tucuxey ou se o pasou julgando que considerada a pobreza da terra pera 
bem do seu reino pasou o tocuxei mandando ouuesse a tal remisão das diuidas de 
huns pera outros; e se pasou o tocuxei jnduzido por peitas ou proueito particular, não 
poderâ o christão en tal deixar de pagar o que iustamente deuia, e quanto a estas não 
se poderâ aproueitar do tal mandado do rei, mas bem se poderâ aproueitar quanto 
aos ganhos das onzenas que deue, porque pois o onzeneiro jniustamente os leua por 
qualquer uia se poderão liurar de as pagar, e ia que se lhe dâ esta bem se poderão 
ajudar dela, e se o tocoxei he lancado por propio moto del rei ainda que induzido por 
alguns pera proueito do reino, bem poderâ o christão deixar de pagar todas as diui-
das asi dos ganhos das onzenas como quaisquer outras justas e ajudar se do tocuxei 
pois he geral, e pera bem do reino pelo que comprehende a todos e he certo que se 
algum gentio deuera a algum christão tambem lhe não pagarâ 18 porque pois os reis 
costumão de tempos en tempos pasar as tais prouizoins parece que se hum japão 
empresta a outro ia empresta com esta condicão de perder o que empresta se antes 
de lhe pagarem uier algum tocuxei

<42> cazo 42 – se se darâ o bautismo a hum que o uem pedir e tem muitas 
molheres, e promete que ficarâ somente com a primeira lancando fora as outras, 
mas faz esta promesa tão tibiamente que se duuida se a comprirâ, Resposta que dado 
que pera receber o bautismo basta qualquer leue atricão e ainda menor que pera o 
sacra//[fl. 130v.]mento da penitencia, e como diz caietano basta quere lo receber por 
que a este acto de o querer receber tras consigo penitencia da uida pasada, e prepo-
zito da emenda fotura, todauia he couza certa que estando hum em peccado Mortal e 
querendo peseuerar nelle, não deue ser admitido ao baptismo, e este que tem muitas 
Molheres se as não quizesse lancar não ha duuida, senão que esta em peccado Mortal 
e pera se satisfazer a duuida deste caso en o qual não consta, não as querer lancar, 
antes diz que as lancarâ, se â de aduertir no credito que se lhe deue, e não he necessa-
rio tanto feruor e na promesa que fas que pareça não auer duuida em as deitar, antes 
ia que promete parece bastar não ser mais prouauel que as não lancarâ Dado que o 
bom seria não auendo algum jnconueniente fazer lhas lancar todas primeiro fora 
tirando a primeira

<43> cazo 43 – os que na cidade De saquai uendem fato dee outros que lhes 
dão a uender limitando lhe o preco por que deuem de uender as peças que lhes Dão 

17 Crossed out: <a cabeça>.
18 Crossed out: <e o por que pois reis>
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declarando lhes que as não dem por menos se pergunta 19 se as uenderem por mais Do 
limitado preco se poderão leuar esa demazia, Resposta, conforme ao que os doutores 
escreuem dos proxenetas, que não, antes são obrigados a darem todo ho mais que 
receberão aos donos das pecas se elles pela uendaiem lhes pagão seu calario, saluo 
se o coretor em o tempo que teue a peca en sua mão a melhorou de maneira que a fez 
ualer mais do que ualera sem a tal melhoria, e dizemos ser modo de melhoria quando 
o coretor pudera uender a tal peca iustamente pelo preco que lhe limitarão e por sua 
industria buscou compradores, ou teue modo com que lhe desem mais por elle do que 
lhe era limi//[fl. 131]tado por que en tal cazo aquilo que mais lhe derão alem do limi-
tado o qual resultou parte Da couza e parte da sua industria poderâ tomar daquelle 
sobeio aquillo que a sua industria ualer e a outra parte darâ ao dono da peca. e ha 
se d entender isto contanto que elle ponha a diuida diligencia pera a uender bem ad 
arbitrium boni viri porque a iso he obrigado, e ate qui não poderâ leuar nada ainda 
que a dee por mais do que lhe hera limitado, e quando alem desta diligencia puzesse 
a industria que Dizemos pera leuar a parte dita

<44> cazo 44 se pode hum padre andar com a quabeca e barba rapada porque 
nisso parece conformar sse com os bonzos, Resposta, que uisto como não somente 
os bonzos andão rapados Deste modo, mas tãobem muitos mercadores honrados 
e os fizicos e Reys, e principes, e finalmente todos aquelles que de si lancão todas 
as honras, e couzas do mundo e o dão a entender por esse sinal e uisto como os 
que andão rapados deste modo tem mais liberdade pera falarem com os Senhores e 
com todos das couzas de Deos, e pelos caminhos pasão mais liuremente, e aiuntando 
a isto a pouca conta que esa gente Do meaco faz dos homens que trazen somente a 
coroa aberta por ser entre elles sinal da mais baxa gente que nesas partes ha e por 
esa cauza não somente não tomão a doutrina que lhe dão, antes se riem de quem 
lha daa, julgando não serem pessoas a quem se deua de dar credito, não me parece 
auer duuida alguã poder hum padre andar rapado de barba e cabeca, quandô lhe 
parecer que farâ mais seruico com iso a deus noso senhor, e bem creio 20 que em 
cousas mais dificultozas se conformaua são paulo com os infieis quando // [fl. 131v.] 
Dezia omnibus omnia factus sum ut omnes lucrifaciam pode se tomar por argumento 
o cap. De qui de uita et honestate clericorum onde o papa manda aos religiozos de 
diuersas religiões que deixem os abitos de suas religiões e todos se uistão de hum 
abito por euitar escandalo daqueles a quem de nouo preguam

<45 se he licito leuar armas e cousas defesas a infieis do japão> cazo 45 acerqua 
das couzas defesas em direito canonico e pela bula de cena domini que se não leuem 
a jmigos do nome christão, e se leuão a japão Resposta que dado que conforme a 
jnformasão que os annos atras tiuemos nos parece não serem estes infieis do numero 
daqueles a que se prohibe leuaren se as ditas couzas a japão – agora conforme as 
informaçoins diuersas das precedentes que desas partes este anno uierão as quais 
parece nacerão de maior experiencia que se tomou, e do que eses gentios assi bonzos 
como alguns fidalgos uzão com os christãos por sem duuida tenho serem do numero 
daqueles a quem as ditas couzas se prohibem leuar, pois se ue ho mal que tem feito 

19 Crossed out: <se as uenderem>.
20 Crossed out: <que en couzas>.
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aos christãos com as formas que dos portugezes ouuerão e com a materia dellas, e 
mais couzas defesas

quanto ao que se aponta de Dom bertolomeu que paresse ser a mesma rezão 
delle dado que christão que dos infieis pela incerteza dos stados desa terra e que facil-
mente poderão esas couzas uir a mãos de seus imigos jnfieis não me parece bastante 
rezão pera elle perder o direito que como christão tem pera poder auer as ditas couzas 
defezas nem as outras de lhas poderem leuar quando não fossem em mais cantidade 
que as que elle prouauelmente pode gastar en as suas gueras que contra os infieis tem 
mas se fossem en tanta quantidade que prouauelmente se uisse que se auião de pasar 
de seu reino aos infieis, ou // [fl. 132] se soubese fazer se asi mesmo se deue Dizer 
deste exceso hoc est das couzas que lhe não são nacesarias pera seu uzo, mas elle ou 
os seus quizessem chatinar nellas que das que se leuão aos infieis a isso me parece 
que se deuia publicar em malaqua, china, japão, pera que os homens saibão as fazen-
das que podem leuar ou não porque como dantes se leuauão sem scrupulo as poderão 
ainda agora muitos delles leuar bona fide se lhes não declararem ho contrario item

<46> cazo 46 quanto a duuida que outra ues se torna a preguntar sobre as 
couzas defezas en direito canonico e na bulla de cena Domini en o cazo 45 que he 
ho precedente se uera o que respondi conforme a enformação que então ueio contra 
a que 21 dantes <ia> tinha respondido conforme a outra informação a verdade he, 
como ensina siluestre, e Angello referidos por nauarro en o cap. ita quorumdam de 
iudeis notado do nº 27, que leuar as ditas couzas defezas de huã terra de infieis pera 
outra terra de infieis não he cauza de se encorrer en escomunhão – saluo se os infieis 
a quem se leuão se fazem mais fortes contra os christãos e por de llâ se apontar 
fazerem se os iapões gentios mais fortes contra os christãos leuando lhe as ditas 
couzas, e de feito lhe fazerem muito mal com elas respondi a segunda uez que não 
se deuião leuar Agora parece se aponta de lâ o contrairo scilicet não auer os ditos 
inconuenientes, por tanto la se deue bem considerar se hos ha auendo os não se deue 
leuar, e tanbem não os auendo não ha pera que se defender leuarem nas item

<47> cazo ultimo no qual se pergunta o como os padres que por essas partes 
andam na obra da conuersão declararão aos nouamente conuertidos o direito cano-
nico, e como os deuem obrigar // [fl. 132v.] a o goardarem pelos muitos perigos que 
parece se segirão ha conuersão, se os quizesem obrigar a goarda lo se responde que 
dado que seia couza santa e mui conueniente os nouamente conuertidos goardarem 
no e acomodaren se com todo corpo da uniuersal igreia e niso se deuam induzir 
querendo eles aceitar sem diso se segir algum impedimento a conuersão dos infieis 
ou algum escandalo de retrocederem os nouamente conuertidos, todauia segindo se 
alguã destas couzas por se lhe propor o direito posetiuo parece não se lhe deue propor, 
antes sera erro graue propor lho ou querer faze llo goardar antes de se fazer a saber 
ao summo pontifice e auer dele declaração de como quer que se aião os padres que 
na obra de conuersão andão, nesta materia, moue me a isto hum dito de panormita 
.C. licet grecos de baptismo et eius efectu, onde diz nota etc tene mente quod ecclesia 
Romana potet et debet de honestatur uenientes nouiter redeuntes ad fidem tollerare 
in moribus et ritibus eorum antiquis – o que na uerdade a igreia acostuma em muitos 
casos como o fez com os da igreia de oriente e com os nouamente conuertidos como 

21 Crossed out: <então tinha>.
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o notou preposito in .C. decretalis qui de diuortiis e no qual cap o papa dispensou 
com os nouamente conuertidos que estauão cazados com as molheres de seus irmãos 
defuntos e a glosa do .C. decretalis que de penitentiss et remisionibus Diz que propter 
nouitatem dos que se auião conuertidos detrahendum est juri – e o mesmo Diz a glosa 
do .C. decretalis qui de uita et honestate clericorum moue nos mais a rezão que da s. 
gregorio cap. quedam § quod scripsi 35 – qe – 3 – onde  Perguntando se dispensará 
com os ingreses pera que se casasem en graos proibidos responde que si – e da por 
rezão ne et.bono quod sperarem metuendo austeriora recedant, et post pauca, quod 
ad huc illis neophitis existentibus eis primum illicita consentire et eos uerbis ac exem-
plis instruere oportet e consedeo lhes enquanto asi erão fraquos ad tempus // [fl. 133] 
e da por rezão nebonum quod informa radice plantatum erat cueretem aliquen firma-
retur et usque ad perfectionem custodiretur moue me mais que os bispos de que falam 
os capitulos Deus qui de penitentiss et remissionibus e de diuortijs et de uita et hones-
tate clericorum com serem bispos daquellas gentes nouamente conuertidas não os 
quizerão perturbar, uendo que fazião contra direito positiuo e mandaram consultar 
ao papa e o mesmo fez S. Agostinho primeiro bispo de jnglaterra en a pergunta que 
ao papa S. gregorio fez supra posita – Moue me mais ver a obrigação que os fieis tem 
a saberem o direito diuino, o qual os pregadores do euangelho não deuem promulgar 
todos seus misterios aos infieis a que pregão, nem aos nouamente conuertidos se 
não conforme a capasidade de cada hum segundo a S. paulo lac uobis potum dedi 
non escam – 1ª – ad corinthios – 3 – Donde S. gregorio fundou a doutrina asima ena 
qual alega esta autoridade do apostolo sobre a qual diz S. Ambrozio que quonuis 
renati essent corinthiis in christo tn non fuit dignum tradi his spiritualia accepta ni 
fide quae enim uerum semer spiritualem nulum fructum fecerunt aptus uir diuinus 
et medicus spiritualis uniquique [sdm?] uires eius tradebat ne per imperfectionem et 
imperitiam quis de rebus [spiralibus?] scandalum pateretur e diz ahi santo Ambrozio 
que dos falsos apostolos he ensinarem tudo a todos não fazendo Diferença das pesoas 
conforme as suas capasidades a qual christo noso senhor fazia aliter ne loquebatur 
populis aliter uero discipulis e são jeronimo sobre aquelas palauras ad galat 4º – 
scitis quia per infirmitatem carnis euangelizaui uobis dizem que conforme a fraqueza 
dos galatas lhes não pregou o apostolo maiores misterios da nosa fee, antes confor-
mando se con elles lhes pregou como a meninos dissimulando as couzas grandes ut 
infirmos galatas lucrifaceret, et abulense supra mat sm? cap 1º qe 9ª Daa a mesma 
doutrina onde asina Duas razõis que suficientemente aproua, a huã que se não deue 
de insinar os tais misterios mais altos aos // [fl. 133v.] infieis porque não tenhão com 
que contradizer a nosa santa fee enquanto a não crem, a outra pera que a deficuldade 
deles os não retraha de a tomarem, e quem as tais couzas pregase em partes donde ha 
tão poucos christãos e tantos infieis como em Japão não estando os christãos muito 
capazes caieria nestes inconuenientes porque a doutrina que iure, ou in factis se daa 
aos christãos fica pregação pera os infieis da qual elles se poderão ajudar, ou pera se 
não conuerterem, ou pera Danar aos fieis, e porque de se declarar o direito positiuo 
se seguem os mesmos inconuenientes como parece se seguem segundo se escreue 
não ha duuida senão que asi como se <não> ha de declarar o diuino nam tãobem o 
positiuo ate se consultar o sumo pontifice

Juizo pera os que na obra da conuersão das gentes andam item
pareceo desente aiuntar aqui hum auiso pera bem da christandade o qual 

he muitas uezes conuir pretender dos nouamente conuertidos tanta perfeição que 
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lhe seia causa ou de retrocederem, ou ao menos de não goardarem a aquillo que 
boamente podem porque segundo se colige das preguntas que de la uem parece não 
se desemulão algãs couzas a eses christãos pelas quais se podia boamente pasar, pera 
o que se deue trazer aa memoria o dito de Aristoteles non datur politicum perfectum e 
aquilo qui multum emungit ellicit sanguinem, nem ha republica en que se não <de> 
Disimulem alguns males, ou por delles se esperarem bens, ou ao menos pera se euita-
rem outros males maiores, Deos noso senhor com ser summamente bom // [fl. 134] 
e omnipotente cada dia uza connosco premetindo e desimulando alguns males pera 
o mesmo fim, como o insina S. Thomaz 2ª 2e – qe ar 11 et 1ª 2e qe 101 – ar 3 ad 2m 
diz ser de perfeito legislador disimular as menores trangresões por se goardarem as 
maiores, e o mesmo ibi qe 90 ar. 2º ad 2m e he doutrina de s. Agostinho et hieronimo 
nec mirum 26 – qe 5ª et 13 de ciuite dei – onde diz que terrena ciuitas usum scor-
torum licitam turpitudinem fecit olhos meretrices de mundo ipso etc donde achan-
dosse defeitos en alguns christãos que se possão tolerar fazendo se boamente com 
elles pera que se apartem se senão apartarem deuen se lhe dissimular e sendo taes 
os defeitos que se não posão tolerar basta tratar os que os cometem conforme a seus 
merecimentos sem mais estrondo nem perturbação dos outros como en toda a igreia 
o fazem os prelados e principes seculares dissimulando com as molheres publicas

1570 [fl.134] //
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Abstract

This article is a brief introductory study of the Resposta que alguns padres de 
Japão mandaram perguntar, prepared by the theologian Francisco Rodrigues S.J. 
(1515-1573). The complete text of this work is also published alongside and this over-
view reflects upon the casuistry presented therein: 47 questions in which Francisco 
Rodrigues develops a moral discussion about problems as diverse as the adminis-
tration and practices of the sacraments in Japan and the missionaries’ adaptation 
to Japanese social and economic practices. The authors have sought to analyse the 
pastoral and theological choices of the Resposta in the light of the decrees of the 
I Provincial Council of Goa (1567), the trustworthy repository of the orthodoxy and 
the normative efforts of the authorities based in Goa, of which Francisco Rodrigues 
was a legitimate representative.

This document is undoubtedly an important tool for researchers working on 
the history of Japan during the 16th century on account of the varied themes it deals 
with and the originality of the moral debate set in motion by the doubts raised by the 
missionaries living in the Japanese archipelago. 

Resumo

Com o presente artigo publica-se, na íntegra, a Resposta que alguns padres 
de Japão mandaram perguntar, redigida pelo teólogo Francisco Rodrigues SJ (1515-
1573), e, num breve estudo introdutório, ensaiam-se algumas reflexões acerca 
da casuística exposta: 47 questões em que Francisco Rodrigues desenvolve uma 
discussão moral sobre problemas tão díspares quanto a administração e a vivência 
dos sacramentos no Japão, e a adaptação a práticas económicas e sociais nipóni-
cas. Procurou-se analisar as escolhas pastorais e teológicas da Resposta à luz dos 
decretos do I Concílio Provincial de Goa (1567), fidedigno repositório da ortodoxia 
e do esforço normativo das autoridades sedeadas em Goa, de que o padre Francisco 
Rodrigues era um legítimo representante.

Pela diversidade dos assuntos abordados e pela originalidade da discussão 
moral suscitada pelas dúvidas expostas pelos missionários a residir no arquipélago 
nipónico, este documento afigura-se-nos um importante instrumento de trabalho 
para aqueles que estudam a história do Japão Quinhentista.
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要約

この論文����������������������������������������������������������������� (1515-1573) 
が���������� Resposta que alguns padres de Japão mandaram perguntarmandaram perguntar 
の簡潔�����������文�ここ����この����こ�������������文�ここ����この����こ������������文�ここ����この����こ������こ��

され��詭弁�ついて省察す��47 問を�じて�����������

�が日��の秘跡の配分と実施、宣教師の日�の社��経済�慣例へ

の適応�どの多様�問題�関す�道義�議論を発展させ��著��正

統信仰の信頼�保管書���ゴアの第一地方協議�の教令 (1567) と�

�����������が正当�代����っ��ゴア在住権威�の規

範�行動を参考���がら Resposta の司牧�かつ���選択を分析を

行う�

雑多�論旨と日�在住の宣教師が出���疑いから生じ��道義�議論の

独創性��ってこの文書���ってこの文書�この文書� 16 世紀の日�史の����とって��れ���れ��

�く重要������������������


