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SÃO JOSÉ DE ANCHIETA, O “APÓSTOLO DO BRASIL”, NOS SELOS 

Flavio Augusto Pereira Rosa 
Junho de 2021. 

No dia 09 de junho de 1597, após retornar já doente e ficar acamado por 3 semanas na vila 
de Reritiba (atual Anchieta), no Espírito Santo, na qual havia ajudado a fundar uma igreja e 
um convento, morre aos 63 anos aquele que ficaria conhecido como o “Apóstolo do Brasil”, 
São José de Anchieta. 

Nasceu em San Cristóbal de La Laguna, em Tenerife, nas ilhas 
Canárias, em 19 de março de 1534, filho de João Lopez de Anchieta, 
fidalgo basco, e Mência Dias de Clavijo y Lerena, descendente dos 
conquistadores de Tenerife. Anchieta iniciou sua educação em 
casa, ingressando em seguida na escola dos Dominicanos. Aos 14 
anos seus pais o mandaram, juntamente com seu irmão mais velho, 
para Coimbra, Portugal, a fim de prosseguir seus estudos. 
Inicialmente estudou Filosofia no Real Colégio das Artes e 
Humanidades. Aos 16 anos, em 1550, se candidatou ao Colégio dos 
Jesuítas de Coimbra, sendo admitido como noviço em 1551. Após 
dois anos, com apenas 19 anos, José de Anchieta foi escolhido 
como missionário para vir ao Brasil, junto com um grupo de 
religiosos. 

A viagem durou 65 dias até a chegada em 
Salvador, Bahia, e integrou a armada que 
trouxe ao Brasil o segundo Governador-
Geral, Duarte da Costa. De Salvador, José 
de Anchieta partiu para a Capitania de São 
Vicente. Após subir a Serra do Mar com 
outros padres da Companhia de Jesus, 
chegou ao Planalto de Piratininga onde os 
jesuítas encontraram "ares frios e 
temperados como os de Espanha" e "uma 
terra mui sadia, fresca e de boas águas". 
Assim, no dia 24 de janeiro de 1554, dia da 
conversão do apóstolo São Paulo, o Padre 
José de Anchieta junto com o Padre 
Manoel da Nóbrega, celebram missa e 
fundam o Colégio São Paulo de Piratininga, 
dando origem a um povoado e a futura 
cidade de São Paulo. A partir do colégio 

fundado e da vila que se formou, Anchieta partiu na missão de catequização dos indígenas, 
se embrenhando pelos sertões e ajudando a fundar cidades por todo o litoral. 

Em 1563 partiu de São Vicente, junto com o Padre Manoel da Nóbrega, com a missão de 
celebrar a paz com os índios Tamoios. A participação de Anchieta nessa missão foi 
importante, uma vez que a época, ele já dominava o idioma Tupi-Guarani. Durante as 
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negociações de paz o Padre José de Anchieta ficou preso como 
refém do chefe Tamoio Aimberê, em Iperoig, Ubatuba, litoral 
paulista. Aimberê, um dos chefes indígenas da chamada 
Confederação dos Tamoios e o mais revoltado de todos, preferia ver 
o Padre José de Anchieta e o Padre Manoel da Nóbrega assados e 
devorados. Após meses de negociações José de Anchieta foi 
finalmente libertado. Durante o período que esteve preso pelos 
índios Tamoios, segundo a tradição, o padre, que era corcunda por 
causa de dores na coluna, teria escrito o "Poema à Virgem" nas 
areias da praia de Iperoig e decorado os 5.732 versos do poema 
para depois transcrevê-los para o papel.   

Anchieta participou ativamente da luta contra os franceses que 
haviam invadido o Rio de Janeiro em 1555. Ele foi enviado à Bahia 
em 1566 para informar e obter apoio do então Governador Mem de 
Sá para seu sobrinho, Estácio de Sá, que havia fundado a cidade de 
São Sebastião do Rio de Janeiro, e que ainda lutava pela expulsão 

definitiva dos franceses. Durante a batalha final da expulsão em 
1567, Estácio de Sá foi mortalmente ferido, vindo a falecer 3 dias 
após a luta e tendo sido assistido, em seus momentos finais, por 
Anchieta. Após esta expulsão definitiva, Anchieta, que havia sido 
ordenado como sacerdote aos 32 anos, juntamente com o Padre 
Manoel da Nóbrega criou e mais tarde, de 1570 até 1573, dirigiu 
o colégio dos Jesuítas do Rio de Janeiro. 

Em 1577 Anchieta, aos 43 anos de idade e já estando no Brasil 
há 24 anos, foi nomeado para o cargo mais alto dos Jesuítas no 
Brasil, exercendo as funções de Provincial da Ordem por 10 
anos, viajando por todo o Brasil orientando os trabalhos 
missionários. Somente foi substituído nestas funções a partir de 
1587, a seu próprio pedido, mantendo ainda a direção do Colégio 
de Vitória. Apenas em 1595 desligou-se 
definitivamente desta última tarefa. 

Além do incansável e gigantesco trabalho missionário 
desenvolvido por Anchieta, de sua participação na fundação de 
várias vilas que contribuíram para a colonização do país, ele 
também foi estudioso da língua indígena, poeta, escritor e autor 
de autos teatrais. Escreveu em 4 idiomas diferentes, latim, 
português, castelhano e tupi. Destacam-se a sua gramática da 
língua Tupi-Guarani, os autos comemorativos de datas religiosas 
como: "Assunção", "Festas de São Lourenço" e "Festa de Natal" que 
ele utilizava como forma de catequização mais eficiente que os 
sermões. 

Ao mesmo tempo que fundava cidades, colégios, igrejas e 
conventos, Anchieta catequizava, ensinava noções de medicina, 
música e literatura aos índios e também aprendia com eles, 
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desenvolvendo trabalhos sobre a fauna 
e flora do país, além dos estudos da 
língua original dos nativos. Em função de 
toda sua vida dedicada a evangelização 
no Brasil, de toda dedicação a 
sobrevivência dos povos indígenas, 
preservando sua cultura e influência na 
cultura de um novo povo que se formava, 
de sua forte oposição aos abusos dos 
colonizadores europeus contra os 
indígenas, Anchieta passou a ser 
chamado de “Apóstolo do Brasil”. 

Em 22 de junho de 1980, como 
consequência de um processo que foi 

iniciado em 1617 na Bahia, o Papa João Paulo II beatificou o Padre José de Anchieta. 
Finalmente, em 03 de abril de 2014, após um processo de quase 400 anos, foi assinado 
pelo Papa o decreto de Canonização de São José de Anchieta e, em 24 de abril, foi 
realizada pelo Papa Francisco I, na Igreja de Santo Inácio de Loyola, em Roma, a cerimônia 
de Ação de Graças pelo novo Santo Católico. 

No Brasil o dia 09 de junho 
passou a ser o Dia Nacional de 
Anchieta, conforme Decreto nº 
55.588, de 18 de janeiro de 
1965, e Lei nº 5.196, de 24 de 
dezembro de 1966. 
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