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Coordenado por Evergton  Sales  Souza (UFBA) e Jaime Gouveia  

(Universidade  de Coimbra) 

 

 

Sessão 01 (14/09) 

 

Missionação, dinâmicas de poder e relações entre juízos 

 

Apresentação do ST e do Projeto ReligionAJE 

 

Entre Roma, Goa e Mesopotâmia: a cristandade siro-malabar como palco de luta 

entre missionários, bispos e inquisidores (1653-1701). 

António Vitor Sanches Ferreira Ribeiro | Universidade de Coimbra 

 

José de Vaz e sua missão no ceilão holandês: experiências católicas no Oriente. 

Ana Paula Sena Gomide | UEMG 

 

“Promover as missões” em todos os territórios das conquistas portuguesas. As 

juntas de missões e a política apostólica de expansão da cristandade. 

Ágatha Francescone Gatti | USP 

Dinâmicas de poder na praça de Mazagão no século XVII - Igreja, Inquisição, 

Jesuítas e capitanias. 

Daniel Norte Giebels | Centro de História da Sociedade e da cultura (CHSC) 

 

Os delatores no Ceará colonial: Igreja, agentes locais e Inquisição nos sertões (1750 

– 1790). 

Adson Rodrigo Silva Pinheiro | UFF/CNPq 

 

Conflitos de jurisdição e as missões indígenas do clero secular na diocese de São 

Paulo (1770-1790). 

Michelle Carolina de Britto | UFBA/CAPES 

 

 

Sessão 02 (15/09) 

 

Dinâmicas de atuação episcopal: administração, estruturas e agentes 

 

Batismo e conversão na prelatura do arcebispo de Goa D. Gaspar de Leão (1560-

1567). 

Juliana Torres Rodrigues Pereira | UFBA/CNPQ 

 

O governo prelatício do último administrador eclesiástico do Rio de Janeiro, 

Francisco da Silveira Dias (1671-1681). 

Ediana Ferreira Mendes | UFOB 

 

A jacobeia entre usos e significados (1720-1774). 

Bruno Kawai Souto Maior de Melo | UFPE 



A paróquia em Portugal e no Brasil em contextos de reforma tridentina. 

João Nunes | Universidade de Coimbra 

 

 “Regrar a clerezia”. As iniciativas do episcopado na diocese de cabo verde (1675-

1705). 

Jairzinho Lopes Pereira | KU Leuven – Bélgica 

Matilde Mendonça dos Santos | Escola Secundária Pedro Gomes (Cabo Verde)  

 

Do Parnaíba ao Canindé, alcançando Ibiapaba: o clero pernambucano no Piauí e a 

anexação ao Bispado do Maranhão nos séculos XVII/XVIII. 

Pedrina Nunes Araújo | UESPI 

 

Um juízo eclesiástico na diocese de Pernambuco: o funcionamento do auditório e 

câmara eclesiástica da comarca da Manga e Minas do Paracatu no século XVIII. 

Gustavo Augusto Mendonça dos Santos | UFPE 

 

 

Sessão 03 (16/09) 

 

Governo eclesiástico e alteridade social no império português 

 

A ordenação de Domingos Gonçalves Lamas entre o Brasil e Angola: percalços da 

formação de um clero nativo no império português – Século XVIII. 

Anderson José Machado de Oliveira | Unirio/CNPq 

 

Igreja e justiça. Índios, pretos e mestiços perante os poderes episcopais no 

Maranhão Setecentista. 

Pollyana Gouvea Mendonça Muniz | UFMA/FAPEMA 

 

O ingresso de índios e de mulatos na Ordem Terceira de São Francisco do Pará 

(1759-c. 1767). 

William de Souza Martins | UFRJ 

 

A conversão dos homens de cor como projeto: a construção de repertórios de 

disciplinamento social voltados a população escravizada no século XVIII. 

Dimas Catai Santos Junior | UNIRIO/IFBaiano 

 

Em torno do clero nativo: mapeando as controvérsias entre os jesuítas na América 

portuguesa. 

Natália de Almeida Oliveira | Unirio/CAPES 

 

 

 

Sessão 04 (17/09) 

 

A religião prescrita, a vivência religiosa e os desvios 

 

As disposições pias e o bem morrer na América Portuguesa (Cachoeira, séc. 

XVIII). 

Tânia Maria Pinto de Santana | UFRB 



 

“Mais barato é fazer o que lhe peço que experimentar o rigor da Inquisição”: 

relações familiares e a prática da bigamia no Atlântico português. 

Emily de Jesus Machado | UFBA 

 

Solicitação e relações de gênero nos Cadernos do promotor: Inquisição de Lisboa. 

Joseane Pereira de Souza | UFBA  

 

Bispos sob estresse: agentes, ambiente social e práticas sacramentais durante a 

travessia atlântica na primeira metade do século XVIII. 

Paola Nestola | Universidade de Coimbra 

 

Concubinato e o gravíssimo crime de adultério segundo as Constituições Primeiras 

do Arcebispado da Bahia. 

Raylane Ramos | UFMA 

 

“Ardendo em vícios”: pecados, discursos morais e sociedade da Bahia do século 

XVIII. 

Igor Barbosa Reis | UFBA 

 

Vigiar no bispado do Maranhão: inquisição e devassas na primeira metade do 

século XVIII. 

Rafael de Lima Ribeiro | UFAM 

 


