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Apresentação:
A Igreja Tridentina fez intenso uso da imprensa como meio de divulgação dos seus preceitos,
dogmas, doutrinas e estimados comportamentos decorosos. A produção e difusão de livros
católicos intensificaram-se nos séculos XVI, XVII e XVIII, motivadas por diferentes
segmentos da hierarquia eclesiástica. A literatura religiosa diversificou-se conforme os seus
objectivos e temas, abrangendo livros litúrgicos, de teologia e história sagrada, bíblias,
manuais devocionais, entre outros. Os livros visavam os seus intentos doutrinários através
de leituras (em silêncio,oralizadas, individuais ou colectivas) e ampliavam os seus escopos
sociais de actuação ao serem usados como orientadores iconográficos pelos agentes
envolvidos na ornamentação de igrejas e capelas. Os livros ilustrados ofereciamas suas
gravuras como modelos, especialmente para os pintores. As obras que não tinham imagens
forneciam, para os artífices, narrativas e passagens da história sagrada que ganhavam versões
visuais verossímeis.
A conferência abordará a circulação de livros religiosos na América portuguesa e os usos que
deles foram feitos pelos pintores. Analisará a imitação de gravuras e a utilização dos textos
como fontes de informação iconográfica. Neste último aspecto, elegerá como objectos
principais quatro manuais devocionais destinados aos irmãos da Ordem Terceira do Carmo
do mundo português, impressos em Lisboa entre 1670 e1790, existentes no acervo da
Biblioteca Nacional de Portugal, e a sua influência no programa iconográfico da Capela da
Ordem Terceira do Carmo de Cachoeira, no Recôncavo da Bahia. O enfoque incidirá sobre
12 quadros pintados na segunda metade do século XVIII que representam santos que foram
terceiros carmelitas, todos mencionados num desses livros.
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