A Fé de Colombo
Uma Dimensão Pouco Conhecida de Sua Personalidade
Humb<,rto M. Rasi

P

ela boca dos profelas do Velho
T8slarr.enlo assim como por Jesus
Cristo, no Novo Testamento, as Sa

gradas Escrituras dão testemunho de
que este mundo esta chegando ao seu

rc!Orna vam li Europa levando consigo
as riquc:ws n;Jturais da América. O
Al mir,ulle leve a sorte de ter o apoio de
uni rcil111do jovem que eSlava disposLO a
levar ,lv,t11le extensas explomÇÕCs no
tcnitól;O 1l!<.'C lllClllcote descoberto.
Além di ~, a época roi mui to pro·
picia. Intrigada pelas viagens as iáli ca.~
(k Marco Polo, sendo estimulada pelas
cxp lom~t\cs ponuguesas na cosia da
Árric:l, bloqueada pelos turcos nas rotas
orientai sdocomércio I)()r lena, a Europa
estava pront a para ex pandir suas
rrontt:Íras CCQUÔIIlÍGas em direção do
Oddeute.
O rator chave nesta mudaoça globa I
roi eSl.e obseu 1'0 navegador, que por sele
anos linha leHtado conseguir suporte

predito:

Cristóvão Colomlxl
Livro das Profecias, Fólio 5.

A

'guns eventos aJleram parà sempre

o curso da história. As viagens de

üistóv:lo Colombo, que marcam o infôo
dos CQtlI<ltos regulares entre a Europa t:

o co ntinente que seria mais tarde

negoc ia ções com os monarcas de

nomeado ----de maneira injusl'l- América, foi um destes eventos cruciais.

rinlilu..:e iro a rim de abrir COlllatos

° Oriente, navegando

gadores do M undo Antigo tivessem

cOfllcrdais com

visitado estas paragens antes que

cm dircç.."to do desconhecido Oesle.
Quaudo II rainha Isabel de Caslilha e o
rei Fernando de Aragao finalme nte
concordaram em dar- l he supon e
finan ceiro, C'olombo jáera um viúvo de
41 anos, com dois fi lhos e com contas
para pagar. Mudançasdrásticas, todavia,

o planela todo.
Colombo fez muita publicidade em
torno de suas descobenas, estimulando
outros a seguirem as rotas marfümm;
que ele linha descoberto. Além de intrOOu:d r muitas e.'>pécies de plalllas c
animais 00 Novo Mundo, seus navios

•

amhas asdireçôcs, levados pctos ventos

ele havia cuidadosamente esquemat i:l..1<Io. En<luantoexplorava as coslasdo
1l0VO conlinente, Co lombo, em sua
fascinação. anotava detalhes sohre a
vegetação,a faulla,osarteratos,os povos
nativos e seus costumes. I
A segunda di mensão tomou "se
recentemente o centro de ataque de
alguns revision istas - Colombo: o
ClUllI'eelleleelor ambicioso e ex pio,·aelO!'.1 Não há duvida de que em suas

mundo; os proletas tambémjâostinham

COlombo e sua tripu lação Ilouvesse
ancomdo nUllla das pequenas ilhas das
BahanlilS. Todavia, maisdoquequalquer
eve nto precedente , suas viagens
ca ti varam a im agi nação europé ia ,
tfa ze ndo uma série de tran saçôes
transatlânticas que afelanun finalment e

(Cathay), e a índia, pois ele havia
ca Icu lado mal asdistând as, elas abriram
UIII continente vasto e repl eto de
oportunidades para a Europa .
A prim e ira dimensão de sua
personalidade é a mais bem conhec ida
- Colombo: o navegador bri lh anlee
eXl'lonldur perspicaz. Baseadoem suas
leituras e mú ltiplas viagens- da ilha de
Chios no Mar Egeu, até a IsL:'i ndia, e à
Guiné ArriC<lna - O Almirante tinha
concebido um plano que pennitiria que
seus navios singrassem o At lântico em

comerciais e interesses ocidentais que

fim: M ateus, Marcos e Lucas relataram
os sinais que apontam para o fim desle

~ bem I>ossívc l que Olltros nave-

uma COS I;l marítima que nllo cess.1va de
se eslender. Embom essas exploraçOcs
não lenham provado sua hipótcsc de
~llill gir O Japão (Cipango), a Chi na

CSl<lVam

Casllthae Aragão, oasluto marillhciro"
mercante tenha obtido illll>ortantcs
COIlCC.<'SOcs p ard si IJrÓPriO e par.! seus
descendentes, caso seu plano fosse bem
sucedido. Foi-lhe gamntido umaposiçao
de nobreza. o título de Almirruue, vice-

para ocorrer em sua vida.

Razões Diversas
Três ralÕeS imponantes, além da
complexa personal idade de Colombo.
levareml"no aemprccuder qualro viagens
enlJe 1492e 1504,as quaisdcsool>riram
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guv~rllador

dos novos territórios

IIUl' ck cunquistasse para a coroa, além
,k IIY'H dos lucros de tal empresa. Acirna
!I " ,( •. seus diários de viagens revelam
U!l I;t ohscss:l0 por obj elos de ouro, pe la
1)I.'I, pcCI,v<I de descobrir ouro, e pelo
\,L!ur comercial dos produtos que ele

oh'I' rvava. Além disso, durante sua
'CI',lluda viagem, elc penni te que seus
,1 ~ m C lil d os imponham trabalhos
1000,<ados sobre os nativos. Esse
!l"illa mcnlQ cruel , já conhecido na
1' lIl"opa, lo m ou-!)t! mais tarde a prática
qUI'

troux e

mi sé ria

c

mone ,

plltl1dramenlc aos índios nativos e

(kpois aos escravos africanos.
A te rce ira d im ensão deste
l'\prorador é a menos conhecida -

Culombo: o estudante da Bíblia e o
\ i~ iowi.rio. Adespeitada espiritualidade

•

!ln Almirante revelada em seus escrilos,
f>~ hi storiadores ou min imizaram o u
Ignoraram esta faceta intrigante de sua
perso nalidade. O fato é que, através do
estudo pessoal das Escriluras e
de válioscomc ntadores, Colombo co m e~:ou a ver suas viagens
{;timO parte da dircção providenci a i de De us tanto na
História como em sua vida . A
"EmprC&1 às indias," como ele
,( chamava, tinha para ele wn
duplo propósito: Proclamar o
('vange Lho entre os povos não
<l lingidos, c o bte r os meios
necessários para libe rtar
Icrusalém das mãos dos infié is,
ap ressando assim a segunda
vinda de C risto. l
Mes mo e m se u no me ,
Colombo viu uma indicação do
pape l espe cial que Deus lhe
hav if! confiado. Na realidade,
Chis/Oferens (a raiz grega de
seu nome)significa "O condutor
de C risto," e por volta de 1498 o
Almirante começou a incorporar este
sentido à sua enigm álica assinatura.
Essas lJ'ês razões - descobertas,
interesse s e eva ngelismo - eSlão
interligadas neste fragme nto de seu
diário de 16 de outubro de 1492 quatro dias depois de seu primeiro
dese mbarq ue - enquanloexplorava as

BaJJamas:
"Esta ilha é vasta e eu decidi explorála porque, seja nela ou perto dela, existem
minas de ouro.
. Essas pessoas sào
~ me lJmn l es àquelas das outras ilhas, c

em Sevilha. Em sua carta escrita de
Granada (13 de setembro de 150 1), o
Almirante envia a compilação a seu
am igo, e pcde-Ihe que a revise e
expanda. Gorricio responde de Sevilha
(23 de março de 1502), devolverKIo o
manu sc rito c ajuntando: "Se nhor,
aj unte i e intefJXl lci mui to pouco. V.S. o
ver:\ atnlVés de minha escritura; eu
submeto tudo à eorreção de seu espírito
Um Documento Fora do
ea seu jufzo prudente ." (F6iio I , verso).
Comum
Depois de algumas citações que
renelclll a hennenêutica de Colombo, o
Em novembro de 1500, após ter
documento inclui uma carta im portante
retornado de sua infortunada terceira
escri ta previamente pclo Almi rante à
viagem e allles decmprcender em março
raiuha c ao rei. Esta carta nos pennite
de 1502 sua quarta e ,í lli ma tra vessia,
recon Slruir a image m própria que
Colombo tirou tempo para o estudo e a
Colombo tin ha:
re n exl'io. Durante este lempo, e le
" Eu fui para o mar quando ainda
com p il ou uma vas ta sc le ção d e
mui 10 jovem e alé hoje continuo a navegar.
passagens rro féticas da Bíblia Vu lgata
A arte d3 r1:lvesaçào fa\'orece àquele que
e de come ntários que, segundo e le,
deseja ler conhecimento dos segredos
cs tabc lecimll a conexão entre sua
desle mundo. Por 40 anos tenho estado a
comprcells<10 da providêucia divina na
navegar. Naveguei e m águas danles IIWlca
navegadas... Nosso Senhor tem
. ,~
fcilo prosperar eSle meu desejo e
concede u- me o espírito de
inteligência para tal." (Fólio 4).
O Almirante re lata a maneiro
pe la qua l Deu s o gu iou
miraculosame nte nos planos e
na execução das viagens para as
fndias. Em seguida, ele apela
para q ue o monarca lance uma
expediçãO para liberar Jerusalém
das mãos dos infiéis. A carta
revela a maluridade espi ritual
de Colomoo, poisclc reconhece
fran came nte seus erros pasS<ldos:
" Eu falarei de uma [verdad~
bíbl icu I porque é importante para
mim, pois todas us vezes que penso
As assinat uras en igmáticas de Colombo.
nela, sinto paze alegria. Eu sou o
pior dos pecadores. A piedade e li
hist6ria, c suas viagens. O manuscrito
misericórdi a do Senhor têm-me coberto
original desta compilação, que toITlOUcomplelamen te cada vez que lhas supl ico.
se conhecido como o Libra de las
Encontrei il mais doce consolação em
Profecias de COIOIllOO, foi guardado
ban ir lod3 a minha ansiedade, a fim de
por i-Icmando, o fi lho do Almiranle, e
cOnlemplar Sua maravilhosa presença."
foi mais !<Irde colocado na Biblioteca
(Fól io 5, verso).
Colombina na Catedral de Sevillla, oa
Colomoo tinha uma comp reensão
ES ]l a n h a.~ O Livro de Profecias
equi libradll do j:k,pe l da pessoa dentro
permaneceu sem traduçao IlOr quase
da vis.'\o providencial da hist6ria:
cinco séculos. 6
"Ninguém dcveriu (er medo de lançar
A primeira parte do manuscrito é
qualquer emp reendimento em nome do
compos ta de urna Iroca d e corSenhor, desde que lal empreendimento
respondência enue Co lombo e o Frei
scju con"Clo e ullicamente para Seu SaJllO
GasparGorricio,um mo ngc que mOfava
servIço. .. O Senhor confiou li execução
Ipartil haml li mt!S ma língua e o~ mesmos
co.sturnes, CXCC!O \) falO destes parecerem
mais civili 7.<rdos, ma is fáceis de lidar e
r nll i ~as (\I(os .... Não vejonc nhurrta relig ião
c nlfC eles. portanlo creio que eles podem
~ (omar I.: rislãos facil mente, porque são
mui in(eli gen l e~. ~ impressionanle ver
quilo difc renlcs são os peixes daq ui ,
compar;;dos com os nossos.'"
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de cada atividadc a indivíduos, [mas tal
acomece l de acordo com Sua vontade
soberana, embora Ele dê conselhos a
muitos." (Fólios 5 e 6).

A maioria dos manuscritos consiste
de citações bíblicas e come ntários
organizados em três partes, as ([uais
focaljzam o passado, o presente e o
futuro. A maioria das citações de
Colombo vêm dos Salmos, de Isafas,
dos profetas menores e dos Evangelhos.
Para um navegador de origens humildes
e sem uma cducaç!lo escolar, tais textos
revelam wn conhecimento particular das
Escri turas.

Avaliação

o empreendimento audacioso de
Colombo pode sercompreendidocotno
uma tentativa para escapar à condição
extremamente pobre de sua infância, e
para estabelecer uma li nhagem nobre
para sua descendência.1 Ele foi também
es timul ado pe la criati vidade da
Renascença. Ele nasce u em 145 1,
apenas um ano antes de Leonardo da
Vinci c Savanaro la, e dois antes de
Américo Vespúcio. EnquantoColombo
concebia a idéia de chegar ao Oriente
viajando em direção oeste, Miguel
Ánge lo ( 1575) e T iciano (1477)
na sciam . Poucos anos mais tarde,
Rafael e Palestrina viriam ao mundo.!
Tod av ia, ne m se u ambie nt e
cultural nem o passado histórico dc sua
fam íI ia podem ex pl icar sua fé
inaba lável cm Deus, sua inusitada
fami liaridade com a Bíblia, sua visão
sobre a açãoda providênc ia na história
humana , e sua c lara es perança

pessoas que são diferentes ou mais
fracas do que nós; sobre a contradiçào
freqüente cntre a fé que proressamos e
a vida diária que vivemos.
NOTAS
I . Samuel EliOl MOIison escre veu o
livro defini tivo sobre <!sta importante
faceta da personalidade de Colombo:
Admirai 0/ lhe Oceon Sea: A li/e 0/
Chrisloplwr ColumbllS, 2 vols. (l3osto n,
1942).
2. O livro de vendas de Kirkpalrick :
Tlle Conqllesl 0/ Paradise: Cllrislopfter
Co lumbus and lhe Colwnbus Legm:y
(New York: Kllopf. 1990). re presenta
uma amarga visão rev isioni s ta . O
Concílio Nacional das Igrejas também
ade riu a alg uns gl1lpos que se: opõcm à
celebração, passando uma rcsoluçãoquc
menciona: " i nv~são. genocídio, escrava tu ra e ecoddio (des truição da na
IUrcza r como resultado das viagens de
Co lombo. Essa resolução tes1ifica q ue li
igrcja.deuma formager.l l, "acompanho u
e legitimou esta conquista e exploração"
(Cilado em World , 26 de outubro, 199 1,
pág. 18).
3. Para uma clara a nál ise d as
mot ivações de Colombo, veja Pau li nc
Mo ffi u WaUs. " Prophecyand Discovcry:
On the SpirilUal Origi ns
Christopher
Columbus ' 'Enlcrprise of lhe Indies,'"
Ilm e r;call HislOric a/ Rel';e w, 90 : I
(Fcvcreiro de 1985),73· 102.
4. Relación dei primer viaje de 1).
Cris lóbal ColóiJ (Buenos Aires: Eme<:é
Editores, 1942). págs. 32-33.

or

5. Encadern ado e m ve ludo, o
manuscrito o riginal consiste em 84 folha s
numeradas (14 estão faltando) escritas
e m a mbos os lados. Os manuscritos apresentam 4 ti pos de caligra fias di ferentes,
indu!:i ve o autógmfodeColo mho (Fólio
59) . O tex to a parece em latim, no
espanhol de Castilha - o castelhano
peculiar do Almiran te que mostra innuência portuguesa, - e com algumas
anotações e m italiano.
6. Kay Bri gham publi cou uma
re produção do manuscrito original juntame ntccomsua tradução inglcsa Chris ·
lophe r Colllmbus 's Book of I)rophedes
(Tcrrdssa, Spain: Libros CLl E, 1991),
que eu citei. Ver também Chrislol,!rer
eolumbu s: Hj.Ç li/e mlll DiscOl'ery illllte
U ghlo/ f1is Prol"I/~des(TelTassa, Spain:
Lihros CLlE, 1990).
7. E.<; ta é <t tese centra l do livro de
FcJi pc Fcrnándcz-Armcsto intit ulado
Co!umblls (Oxford: Oxford Universit y
Press, 199 1) .
8. Veja Paolo EmiJio T aviani,
Columbu.f: 'file Greal Ad,'elllllre (New
Yo rk: Orion Book s, 199 1). pág. 263.

HumberlO M. Rasi (PILD.• Stanford
Unive rsifY) é O aluai dire/ur do
Oeparltlmenro lle t :dllwçdo (Ia Igreja
Al/vtnlista tio Sélil1W Dia e Q f:.(/itor til'

Diálogo.

;'adven tista":
"Nosso Salvador disse q ue ames da
consumação deste mundo, tudo que foi
escrito pelos profetas deve ser cump rido .
.. . Eu di ria que o sinal que convenceu-rTIC
de que o Senhor está abreviando o finl do
mundo é a recente pregação do evange lho
e m tantas terras." (FÓlios 5 e 6).

O quinto centenário das viagens
de Colombo está sendo explorado para
beneficiar algumas agendas politi cas
ques tionáveis. Para os cris tãos, a
comemoração do quinto centenário
oferece uma o portun idade pa ra
reflexõcs sóbrias: sobre os efcitos a
longo prazo de nossas dec isões
pessoais; sobre nosso tratamento com
10

o novo farol e mausoléu em memória de Colombo, construído em São
Domingo, República Dominicana.
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