
O Barroco na América Portuguesa:
novos olhares

Carla Mary S. Oliveira
André Cabral Honor

editores

O 
Ba

rro
co

 na
 A

m
ér

ica
 Po

rtu
gu

es
a:

 no
vo

s o
lh

ar
es

un
bR

CC
 - V

ol.
 X

Un
ive

rso
 B

ar
ro

co
 Ib

er
oa

m
er

ica
no

Como resultado de las articulaciones del Grupo
de Investigación Arte, Cultura e Sociedade no Mundo 

Ibérico (séculos XVI a XIX) [Diretório CNPq/ PROPESQ-
UFPB], este libro busca traer al público nuevos enfoques 

sobre el Barroco en la América portuguesa, buscando 
resaltar temas de áreas generalmente consideradas 

“periféricas” en este campo, como la costa del actual 
Noreste brasileño o el norte de la antigua Capitanía de 

Minas, con énfasis en Arraial do Tijuco, hoy Diamantina, 
y también en el interior del actual estado de São 

Paulo, tan poco abordado por los expertos, analizando 
variadas cuestiones, como los modelos iconográ icos e 

las in luencias artísticas que circulaban en la colonia.
Organizada por Carla Mary S. Oliveira y André Cabral 
Honor, esta publicación reúne textos de reconocidos 

investigadores, vinculados a universidades públicas e 
instituciones de investigación brasileñas en Paraíba, Río 

Grande del Norte, Pernambuco, Sergipe, Bahía, Minas 
Gerais , São Paulo y Brasilia.

Universo Barroco Iberoamericano es otro 

producto de la matriz Enredars. Creado para 

gestionar los contactos del CEIBA (Centro 

de Estudios del Barroco Iberoamericano) a 

través de una red. Ésta facilita la difusión de 

la actividad de los centros e investigadores 

asociados. Con ese mismo in se ha generado 

la colección de libros, que pretende 

contribuir a la renovación de los estudios 

del Ibero-barroco.

La matriz Enredars contribuye al conocimien-

to y la difusión del patrimonio cultural ibe-

roamericano, utilizando los medios tecnológi-

cos y de la comunicación oportunos.  Tiene su 

propia producción editorial en la con luencia 

de las diversas líneas de investigación que está 

promoviendo. Son cuatro las colecciones en 

las que se organiza esta cuidada delección de 

textos: Documentos RedAVI, Cuadernos el Aula, 

Universo Barroco Iberoamericano y Visibilia 

PCI.
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Os frades carmelitas devem ter fi cado extremamente contentes 
com a nova pintura do teto da Igreja de Nossa Senhora do Carmo 
do Recife de autoria conjunta entre o alemão Henrique Mozer 
e o pernambucano Balthazar da Camara. Finalizada no ano 
de 1921, foi “considerada como um primor”1 que atendia aos 
gostos contemporâneos que valorizavam as artes decorativas em 
detrimento da fi gurativa barroca, considerada exagerada e de 
mau gosto.

A pintura cobria o teto com uma camada de tinta branca 
e as extremidades foram adornadas com estruturas decorativas 
inspiradas em uma estética Rococó. Longe de estabelecer uma 
falsa arquitetura convincente, a pintura não disfarçava a sua 
“insustentabilidade” com elementos de rocalhas retorcidas 
que não sustentavam o “peso” das estruturas arquitetônicas 
pintadas (Fig. 1). Ademais, a madeira do forro foi perfurada para

1.  PIO, Fernando. O convento do Carmo do Recife. Recife: s.r., 1939, p. 64.

O Ressurgimento do Profeta Elias:
a Pintura Setecentista da Nave da Basílica do Carmo em Recife, Pernambuco

André Cabral Honor
Universidade de Brasília, Brasil
cabral.historia@gmail.com
https://orcid.org/0000-0002-3665-129X

Fig. 1. Henrique Mozer e 
Balthazar da Camara, 1921, 
decoração de rocalhas do 

forro da nave,  Igreja da 
Ordem Primeira de Nossa 
Senhora do Carmo, Recife, 

Pernambuco.
Fonte: Fernando Pio, 1939.
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instalação de uma estrutura de lustres e canos que integravam 
uma iluminação alimentada por gás.

O encantamento que essa pintura produziu não durou 
mais de cinquenta anos. Pelo que foi possível apurar, um trabalho 
de restauração capitaneado pelo IPHAN na década de 1980 
eliminou completamente toda a pintura datada de 1921 do teto. 
Dessa restauração emergiu um amplo conjunto iconográfi co 
setecentista do profeta Elias, adornado por uma imensa falsa 
arquitetura que se estende por todo o forro da nave.

É ponto pacífi co na historiografi a que as gravuras europeias 
exerceram um papel crucial como modelos iconográfi cos para 
as pinturas na América portuguesa. Os livros eram proibidos 
de serem impressos na colônia, porém circulavam, sem maiores 
restrições, pelo império lusitano. Viajavam em naus e podiam ser 
vendidos ou trocados por outras mercadorias nas ruas das vilas 
e cidades. Passavam pelas mãos de pessoas iletradas que podiam 
absorver suas mensagens em momentos de leitura conjunta 
ou através das gravuras. Não era incomum que essas imagens 
fossem destacadas do encadernado, adquirindo uma circulação 
autônoma.

As bibliotecas dos conventos e irmandades religiosas 
também eram alimentadas por essas obras religiosas e mundanas 
que vinham do reino, acumulando, um vultuoso acervo:

La infl uencia de esos libros en las personas y las familias 
cristianas es incalculable a través de los tiempos. Sabemos por 
esta misma historia la fuerza de atracción que tenían los maestros 
y fundadores en el monacato primitivo para sus discípulos. 
Esa fuerza carismática pasaba las biografías, en muchos casos 
relatos novelados de sus vidas. La funcionalidad pedagógica, 
casi profética, de las vidas de los santos continuó en las grandes 
colecciones de las Vitae Patrum de la época patrística, de los Flos 
Sanctorum medievales y de los modernos Años santos. Hasta 
no hace mucho se leían en familia y venían a ser una pedagogía 
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viviente, una catequesis plástica, casi el único alimento espiritual 
de muchos cristianos.2

Os livros hagiográfi cos tornaram-se instrumentos 
fundamentais de disseminação do catolicismo, exercendo um 
papel crucial na difusão da iconografi a religiosa, fosse propagando 
a temática ou os tipos iconográfi cos3: “[...] a utilização de estampas 
como modelos ou fontes de inspiração para a pintura foi uma 
prática universalmente generalizada durante a época barroca”4.

Todas as sete cenas hagiográfi cas elianas pintadas no teto 
da Basílica do Carmo do Recife possuem como matriz as gravuras 
impressas na crônica Speculum Carmelitanum sive historia eliani 
ordinis fratrum beatissimae virginis mariae de monte carmelo5, 
publicada pela primeira vez em 1680. O compêndio, que 
versa sobre diversos aspectos da religião carmelitana, contém 
hagiografi as de papas e santos importantes para a ordem e começa 
com a história do profeta Elias.

A primeira parte do Speculum Carmelitanum busca 
entrelaçar a história da Ordem Carmelita a Santo Elias. Após 
alguns prolegômenos, o primeiro volume traça a hagiografi a do 
profeta desde o seu nascimento até as aparições posteriores ao seu 
arrebatamento por uma carruagem de fogo. Em toda a obra do frei 
Daniel da Virgem Maria, apenas o profeta Elias recebe a regalia 
de ter sua história contada também através de imagens. Ao total, 
são quarenta e uma gravuras formuladas pelo pintor holandês 
Abramo Van Diepenbeeck (1596-1675)6, que não chegou a ver 
seu trabalho publicado nesse compêndio, pois veio a falecer cinco 
anos antes da publicação. Todas as imagens possuem legenda em 
latim, o que ajuda a localizar a passagem na obra.

Iconografi as referentes a personagens bíblicos podiam 
se inspirar nessas crônicas para representar passagens que não 
estavam relatadas na Bíblia. O profeta Elias é apenas mais um 
desses exemplos: parte integrante da cultura carmelita, sua 
imagética adquire novos valores no contexto histórico dos 
turônicos na América portuguesa.

Para além da disputa política envolvendo a adoção de duas 
constituições diferentes (Antiga Observância e Turônica) entre os 

2. MAROTO, Daniel de Pablo. Historia de la espiritualidad cristiana. Madrid: Editorial de Espiritualidad, 
s.d., p. 288.

3. Considera-se tipo iconográfico o “modo concreto como se ha llegado a configurar en imagen 
visual un tema o un asunto”. MAHÍQUES, Rafael García. Iconografía e iconología: cuestiones de 
método. vol. 2. Madrid: Encuentro, 2009, p. 348.

4. SOBRAL, Luis de Moura. Do sentido das imagens: ensaios sobre pintura barroca portuguesa e 
outros temas ibéricos. Lisboa: Editorial Estampa, 1996, p. 15.

5. MARIA, Daniellem a Virgine. Speculum Carmelitanum. 2 Tomos. Antuérpia: Michaelis Knobbari, 
1680. Tradução usual do título: “Espelho Carmelitano” ou “História Eliana dos Irmãos da Ordem da 
Santíssima Virgem do Monte Carmelo”.

6. Para a identificação da autoria dessas imagens no compêndio ver: BOAGA, Emanuele. A fonte de 
Elias: Elias profeta na história e na vida do Carmelo. Manuscrito. Belo Horizonte; Roma; Lisboa, 
1995. Acervo do Centro de Estudos Carmelitas de Lisboa. Acesso em: fev. 2013.
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conventos carmelitas da América portuguesa7, havia uma disputa 
doutrinária. A constituição turônica enfatizava a militância, que 
se traduzia no papel catequético exercido pelo clero regular na 
América, mas também incorporava importantes elementos da 
Devotio Moderna com suas experiências místicas.

Para os frades carmelitas turônicos da província reformada 
de Pernambuco, cujo centro do poder era o convento do Recife, 
a imagem do profeta representava a síntese de sua atuação: seu 
modelo de vida justifi cava o misticismo como motor da vida 
missionária na América portuguesa.

A personagem do profeta é envolta numa forte aura 
simbólica para os cristãos. “Eventualmente [Elias] aparece 
como fi gura paralela a João Batista, tanto mais que ambos 
não são só precursores de Cristo, mas também ascetas com a 
experiência do deserto”8. Entretanto, a imagem de Elias não se 
encontra associada apenas a São João Batista, mas também ao 
próprio Cristo. As interpretações do texto bíblico apontam para 
uma correspondência entre as ações do profeta e as de Jesus, 
estabelecendo que Elias estava representando Cristo no Antigo 
Testamento.

Helias, posto que a sagrada escritura nam ponha seu nascimento, 
nem o nome de seus paes, pera (segundo a glosa ordinária) 
sinifi car o mysterio que representava, que he Christo Redemptor 
nosso: pero poem seu proprio nome, q he Helias Th esbites, dos 
habitadores de Galaad.9

Tal associação eleva o profeta a um patamar único dentro 
da tradição católica. Assim como Moisés e Cristo, Elias veio para 
redenção dos homens e salvação do povo de Iahweh. Cientes 
da importância do profeta para o cristianismo, os carmelitas 
afi rmavam peremptoriamente que se tratava do fundador de fato 
da Ordem Primeira.

Ele é acima de tudo tipo de Cristo no antigo testamento. 
Viam-se paralelos com Cristo na semelhança da preparação  
para o seu ministério público, na luta pela pureza da 
doutrina contra os falsos ídolos, na cura de doentes e 

7. No século XVII, a Ordem de Nossa Senhora do Carmo passou a admitir duas regras: a da Antiga 
Observância, considerada a primeira regra, e a Estrita Observância, mais conhecida como 
Turônica por ter surgido no convento de Turon, na França. No final do século XVII, os conventos 
carmelitas do Recife, Goiana e Cidade da Paraíba adotaram a Constituição Turônica, que mesclava 
a vida espiritual dos carmelitas descalços com a militância dos calçados. Sobre a disputa política 
entre as províncias carmelitas na América portuguesa, ver: HONOR, André Cabral. Universo 
cultural carmelita no além-mar: formação e atuação dos carmelitas reformados nas capitanias 
do norte do Estado do Brasil (sécs. XVI a XVIII). Tese (Doutorado em História). Universidade 
Federal de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2013.

8. HEINZ-MOHR, Gerd. Dicionário dos símbolos: imagens e sinais da arte cristã. São Paulo: Paulus, 
1994, p. 142.

9. GONÇALVEZ, Antonio. Compendio das Chronicas da Ordem de Nossa Senhora do Carmo. S.l.: s.n., 
1571, p. 51.

O Ressurgimento do Profeta Elias: a Pintura Setecentista da Nave da Basílica do Carmo em Recife, Pernambuco - A. C. Honor
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ressurreição de mortos, no combate em oração no deserto 
(corresponde ao Getsênami), e, enfi m, na elevação aos céus.10

Elias experimentou Deus em vida terrena sem a presença 
de intermediários na relação. Se a vivência mística, seja de 
qual religião for, tem como base essa vivência do amor divino 
na vida terrena, o profeta foi testemunha da presença de Deus 
e do contato direto da divindade com o humano. Mais do que 
perceber a presença do onipresente, o profeta comungou com o 
divino, tornando-se seu instrumento de ação. Todo o ciclo bíblico 
do profeta, com destaque para as passagens que narram o milagre 
no monte Carmelo e o arrebatamento aos céus numa carruagem 
de fogo, é marcada pela manifestação de Iahweh por meio de 
Elias.

Essa mescla experimental entre o místico e o militante 
está expressa na pintura do teto da Igreja da Ordem Primeira 
Carmelita do Recife que foi dedicada à hagiografi a do profeta 
Elias. São sete painéis que se encontram mesclados à iconografi a 
de uma monumental falsa arquitetura (Fig. 2).

Conta a hagiografi a que Elias nasceu na cidade Th ebis, na 
região de Galaad. Entre seus cidadãos destacava-se Sobac, um 
devoto sacerdote que seguia a lei de Iahweh. A sua devoção à 
verdadeira lei fez com que essa corte lhe entregasse como esposa 
Bethezalem, a neta do rei Salomão. Dessa união nasceu o profeta 
Elias.

Ainda o esperado infante não havia saído a ver a luz do mundo, 
quando se deu a respeitar com qualidades de fogo. Nas vigílias 
do parto de sua ditosa mãy. A tempo, que elle já forcejava por se 
lhe desprender do escuro cárcere do ventre, sobreveyo a seu pay 
hum tão pesado sono, que por violento, e intempestivo, logo o 
reconheceu preternatural. Depois de adormecer vio claramente, 

10.  HEINZ-MOHR, Gerd. Dicionário dos símbolos, op. cit., p. 142.

Fig. 2. Localização das 
passagens iconográficas do 

profeta Elias na Igreja da 
Ordem Primeira de Nossa 
Senhora do Carmo, Recife, 

Pernambuco. Fonte: acervo 
pessoal, André C. Honor, 

2010.
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que sua mulher paria hum hermosissimo, ao qual muitos Varões 
ornados de capas brancas com summa reverencia saudavão. 
Em vivas chamas lhe involviaõ o corpo e lhe davaõ a comer 
incendidas brasas: que pois a natureza do Infante era tão ardente, 
nem as mantilhas poderiaõ ser mais proporcionadas, nem mais 
competente a substancia do seu primeiro alimento.11

Essa cena descrita por Frei Joseph de Santa Anna é a 
mesma contemplada em um dos nichos da falsa arquitetura 
da pintura do teto da Igreja da Ordem Primeira de Nossa 
Senhora do Carmo do Recife. Na Figura 3 é possível ver Sobac 
vestido com uma roupa verde e vermelha, usando um turbante 
branco. Sentado no trono, encontra-se imerso em um sono 
profundo. À sua frente, Bethezalem segura o pequeno Elias 
e o coloca sobre um caldeirão repleto de labaredas de fogo.

Na gravura (Fig. 4) o número de carmelitas que assistem o 
nascimento de Elias é maior. São onze frades vestidos em túnicas 
de lã, enquanto os sete da pintura vestem apenas a capa branca. A 
exclusão do manto de lã pode se tratar de uma infl uência do texto 
escrito por frei Joseph de Santa Anna, o qual expressa claramente 
que os varões vestiam capas brancas, mas não menciona nenhuma 
manta feita de pele de animal. Incorporada nas gravuras feitas 
por Diepenbeeck, a simbologia do manto de lã era fundamental 
na iconografi a eliana medieval: “A túnica de lã crua seria derivada 
da veste de pelos de camelo usada por Elias e seus seguidores. 
O simbolismo relativo a esta veste está no seu caráter pobre e 
austero, indicando uma vida de penitência [...]”12.

As duas cenas se passam dentro de um quarto, todavia, o 
ambiente fi gurado da pintura é reduzido, perdendo a amplitude 
que há na gravura. Também é possível apontar algumas diferenças 
como o caldeirão em brasas que passa a ser redondo, assim como 
a cadeira na qual Sobac está sentado. A legenda da gravura (Fig. 
4) diz:

Os homens presentes de hábitos brancos louvam Elias durante 
seu nascimento, dos seios da mãe o banham no fogo e a chama 
das brasas são servidas como comida, segundo é revelado 
em sonho ao pai dele, Sobach. S. Epiph l. de vit. proph.13

O fogo que é engolido por Elias através das brasas demonstra 
a presença de Iahweh no profeta, “No Antigo Testamento, o fogo 
é fi gura apreciada para dizer o ser e o agir de Deus”14. Existem 
11. ANNA, Joseph Pereira de Santa. Chronica dos carmelitas da antiga, e regular observância nestes 

reynos de Portugal, Algarves, e seus Dominios. Tomo I. Lisboa: Officina dos Herdeiros de Antonio 
Pedrozo Galram, 1745, p. 5.

12. BOAGA, Emanuele. A fonte de Elias, op. cit., p. 47.
13. O texto original: “Viri niveum praeseserentes habitum Eliam dum nascitur salutan, matirsque 

uberibus in ignem alluunt, quin e flammam ignis cibi loco ministrant, prout sobachae ejus parenti 
in fomnis revelatur. S. Epiph l. de vit. proph”. As traduções das legendas em latim das gravuras 
desse artigo foram feitas pelo autor.

14. LURKER, Manfred. Dicionário de figuras e símbolos bíblicos. São Paulo: Paulus, 2006, p. 105.
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Fig. 3. Anônimo; Sobac, 
Bethezalem e o pequeno 
Elias; 2ª metade do séc. 

XVIII, madeira policromada, 
forro da nave, Igreja da 

Ordem Primeira de Nossa 
Senhora do Carmo, Recife, 

Pernambuco.
Fonte: acervo pessoal, André 

C. Honor, 2010.

Fig. 4. Abramo Van 
Diepenbeeck; Sobac, 

Bethezalem e o pequeno 
Elias; ant. 1680; gravura a 

buril.
Fonte: Speculum 

Carmelitanum, p. 52.
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diversas passagens em que Iahweh se manifesta pelo fogo: a sarça 
ardente que conversa com Moisés; no Sinai, quando israelitas 
viram o monte coberto de fumaça; na descrição do profeta Daniel, 
que viu o trono de Deus com chamas e rodas de fogo ardente; o 
profeta Isaías fala de Iahweh no fi m dos tempos descendo com 
chamas de fogo; e na carruagem de fogo que arrebata Elias aos 
céus, para citar apenas algumas passagens que se encontram no 
Antigo Testamento15. Na gravura, a presença de Deus é acentuada 
pelo raio de luz que rasga as nuvens e invade a sala. Na pintura 
essa representação é substituída por uma janela aberta através da 
qual se vê um límpido céu azul.

Os homens que presenciam o ato são membros da Ordem 
de Nossa Senhora do Carmo e toda a cena teria sido vista por 
Sobac em sonho enquanto sua esposa paria a criança. Assustado 
com a visão, o pai de Elias obteve a seguinte explicação dos 
intérpretes de Deus em Jerusalém:

Estes espíritos angelicos, que em fi gura de Varões vestidos 
de branco obsequiosamente o veneravão, symbolizam os 
innumeraveis fi lhos, que com o mesmo habito, tem de ser 
futuros sucessores de sua religiosa castidade, que a fi m de 
mais acreditarem sua obediência, já como o respeytado pai lha 
profesão antes de realmente nascido.16

O trecho acima não deixa dúvidas de que, no universo 
carmelita, Elias era o pai-fundador da ordem e os carmelitas 
turônicos reproduziam iconografi camente essa crença na 
América portuguesa. Para o cronista, os fi lhos que depois do 
nascimento do profeta carregarão o hábito de Nossa Senhora do 
Carmo são seres angélicos mais próximos de Deus do que um 
simples mortal.

Na fi gura 5, oito homens devidamente caracterizados 
com o hábito da ordem escutam e estudam com o profeta, que 
aparece ao centro fazendo uma espécie de discurso iluminado 
por uma nesga de luz que vem de uma pequena janela ao alto. De 
todas as imagens dos nichos, essa é a mais intrigante e também 
a mais reveladora de uma escolha consciente por parte do artista 
e dos encomendantes da pintura, pois há uma ressignifi cação 
da gravura original. Usa-se a iconografi a para explicar o papel 
primordial dos carmelitas reformados na América portuguesa.

Duas passagens podem se adequar à cena representada no 
teto do templo. A primeira se refere à entrada de Elias para uma 
casa de oração no Monte Maspha17 em Galaad. De acordo com a 
15. As referidas passagens aparecem em: ÊXODO 3:2, ÊXODO 19:18, DANIEL 7:9-10, ISAÍAS 66:15, 2 

REIS 2:11. Todos os livros da Bíblia aqui citados possuem como referência: Bíblia de Jerusalém. 
São Paulo: Paulus, 2006.

16. ANNA, Joseph Pereira de Santa. Chronica dos carmelitas..., op. cit., p. 5.
17. Maspha é um nome simbólico utilizado para diversos lugares na Bíblia. “A palavra, como 

muitos outros nomes próprios, é derivada de ÇPH=assistir, observar, e significa torre de vigia 
(speculum, skopía), sentido em que é empregada duas vezes na Bíblia (Isaías 21:8; 2 Crônicas 
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crônica de frei José Pereira de Santa Anna, esse local se tornou o 
primeiro colégio da ordem.

Deste lugar se aff eiçoou o servo de deos, por causa de haver nelle 
uma devota casa de oração, a qual por ter bastante commodo para 
os exercícios do culto divino, passou no tempo do mesmo Elias 
a ser habitação dos profetas; ate que ultimamente se incorporou 
com os Colegios da nossa Ordem, que aquelle santo patriarca 
reconheciaõ como cabeça, e como a seu fundador professavaõ 
obediência.18

A segunda passagem com a qual a imagem do teto da 
nave da Igreja pode estar relacionada também se encaixa na 
cena representada na gravura (Fig. 6) que inspirou a pintura da 
igreja. Na imagem, veem-se homens trabalhando na construção 
de um templo, enquanto Elias aparece em uma pequena ermida 

20:24)”. KNIGHT, Kevin (org.). Catholic Encyclopedia. [S.l.: s.n.], 1907. Disponível em: <http://www.
newadvent.org/cathen/09788a.htm>. Acesso em: 19 jan. 2012. Texto original: “The word, with many 
other proper names, is derived from ÇPH=watch, observe, and means "watch-tower” (speculum, 
skopía), which sense it bears twice in the Bible (Isaiah 21:8; 2 Chronicles 20:24). Tradução de 
Berttoni Cláudio Licarião (PosLit/UFMG).

18. ANNA, Joseph Pereira de Santa. Chronica dos carmelitas..., op. cit., p. 7.

Fig. 5. Anônimo; O profeta Elias ensinando;
2ª metade do séc. XVIII, madeira policromada, 

forro da nave, Igreja da Ordem Primeira de 
Nossa Senhora do Carmo, Recife, Pernambuco.

Fonte: acervo pessoal, André C. Honor, 2010.
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ao fundo (Fig. 7). O profeta aparenta estar discursando com um 
livro aberto nas mãos. A maior parte dos religiosos presentes 
discute e analisa livros, enquanto um dos homens segura uma 
cítara denunciando que se trata de uma casa de louvação à 
Iahweh. A legenda da gravura confi rma a cantoria panegírica que 
há na pequena ermida onde se encontra o profeta: “Elias edifi ca 
uma capela apropriada no Monte Carmelo em que três vezes ao 
dia, neste lugar de louvação, Elias e os discípulos que saem das 
cavernas cantam em júbilo a Deus com saltério, cítara e címbalo. 
44. Patr. Ierof. Cap. II.19”19.

Apesar de a gravura representar a segunda passagem, 
a ausência do esplendor na cabeça do profeta (Fig. 5) – Elias 
aparece com esse signo divino nas demais pinturas da igreja e 
nas gravuras de Diepenbeeck – pode indicar que se trata de uma 
cena anterior ao seu ciclo bíblico, portanto, uma cena na casa de 
oração em Maspha. Entretanto, é importante questionar o porquê 
da mudança cenográfi ca obliterando a construção do primeiro 
templo no Monte Carmelo. Opta-se, inclusive, por excluir o frade 
com o bandolim, representando os homens apenas com livros 
abertos.

A pintura da basílica busca reforçar não somente a posição 
de Elias como profeta superior, mas também como evangelizador, 
revelando que a atividade catequética da ordem provinha do seu 
19. O texto original: “Elias sacellum in monte Carmelo aedificat in quo ter quotidie, cum discipulis 

e speluncis egredientibus conveniens laudes Deo in plalterio, et cithara et cymbalis jubilations, 
decantaret. Ioan. 44. Patr. Ierof. Cap. II.19”.
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Fig. 6. Abramo Van Diepenbeeck; ant. 1680; gravura a buril.
Fonte: Speculum Carmelitanum, p. 84.
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fundador. Ou seja, em vez de ressaltar um momento importante 
para a História carmelita – a construção do templo no Monte 
Carmelo – prefere-se dar ênfase à catequese, estabelecendo uma 
relação direta do profeta com o papel missionário que também 
era exercido pelos frades carmelitas reformados na América 
portuguesa, sem esquecer o misticismo como característica 
intrínseca dos turônicos. A experiência mística aparece na 
iconografi a como o raio de luz que entra pela janela em direção 
ao profeta Elias, estabelecendo a relação direta entre o terreno e 
o divino.

As imagens prosseguem enfatizando a iconografi a do 
profeta Elias como professor-catequizador da ordem. O terceiro 
painel (Fig. 8) é uma mescla de duas passagens da legenda do 
profeta. Após o seu primeiro encontro com Acab, que marca o 
início do ciclo bíblico de Elias descrito no livro de 1 Reis, ele se 
exilou em Carit. Nessa região desértica, passou a viver em uma 
pequena caverna onde era alimentado por dois pássaros.

Assim que começou a povoa aquella solidão, sempre duas vezes 
no dia lhe mandou o Divino Providor pão, e carne, bastante a 
fazello viver independente, e esquecido de outros guizados. 
Os ministros desta ordinária comida eraõ os corvos, que naõ 
obstantes serem inobedientes, e conhecidamente vorazes; ainda 
assim, para que o prodígio se estimasse por mais admirável, 
tanto melhorasse da sua nativa qualidade, que na execuçaõ do 
encargo excediaõ aos animaes domésticos.20

20. ANNA, Joseph Pereira de Santa. Chronica dos carmelitas..., op. cit., p. 13-14.

Fig. 7. Abramo Van 
Diepenbeeck; Construção do 
Convento no Monte Carmelo 
[detalhe];  ant. 1680; gravura 

a buril. Fonte: Speculum 
Carmelitanum, p. 84.
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Aqui há poucas diferenças entre a gravura (Fig. 9) e a 
pintura. Na imagem da Igreja, mais uma vez, diminui-se o espaço 
representado o qual é preenchido por frondosas árvores que 
contrastam com a aridez da região representada na paisagem da 
gravura. No intuito de causar uma proximidade entre o fi el que 
frequentava o templo do Recife e a fi gura de Santo Elias, alguns 
eremitas com cajado são excluídos da cena sendo substituídos por 
uma densa folhagem verde, uma espécie de “Mata Atlântica”, que, 
assim como o deserto, é um lugar inóspito para os moradores das 
vilas e cidades, pois apenas índios não cristianizados viviam nas 
matas, os quais possuíam fama de canibais. 

Em relação ao profeta, na pintura oblitera-se o atributo do 
cajado, porém aumentam-se suas dimensões, ressaltando Elias 
como personagem principal da cena. A legenda em latim ajuda a 
localizar geografi camente a cena e a ação representada.

Elias esconde-se junto à Torrente de Carith, onde reúne alguns 
homens virtuosos, para ensiná-los a ter uma vida monástica e 
religiosa, logo após salvá-los do politeísmo [forma de deuses]. 
Ioan. 44. Patr. Ieros. c. 10.  Do mesmo modo, os corvos deixavam 
pão e carne a Elias pela manhã, e também à tarde. 3. Reg. 17.21

Na parte superior da imagem, no céu azul, dois corvos 
voam em direção a Elias com pedaços de pão no bico. Para o 
universo católico, o corvo encontra-se catalogado como um 
animal impuro que arranca os olhos das vítimas da mesma 
maneira que o demônio cega os pecadores, impedindo-os de ver 
o mal que fazem.

La mala reputación del cuervo, cuyo color de plumaje lo 
predestinaba a ser un pájaro de mal agüero, se remonta al 
Diluvio. Noé lo suelta por la ventana del Arca, pero no trae la 
buena nueva esperada y, en lugar de regresar, se alimenta de las 
carroñas que fl otan sobre las aguas.22

A transmutação da natureza vil do pássaro em instrumento 
da vontade divina reforça a soberania de Iahweh, pois até mesmo 
um animal considerado impuro torna-se instrumento da vontade 
divina.

O conceito de metamorfose é algo que percorre toda a 
religião carmelita e torna-se base do processo de conversão 
das almas pela igreja militante. Na iconografi a do templo não 
são apenas os corvos que ilustram a ideia de transformação em 
favor do divino. A partir da fi gura 8, a iconografi a do profeta na 
igreja ostentará um esplendor indicando que naquele momento 
ele já havia se transmutado numa ferramenta divina. A visão 
21. O texto original: “Elias ad torrentem Carith latitans, pios aliquot congregat viros, quos in monastica 

et religiosa vita, iuxta formam a deos receptam, instruere incipit. Ioan. 44. Patr. Ieros. c. 10. Corvi 
quoque deserebant Eliae panem et carnes mane, similiter paenm et carnes vesperi. 3. Reg. 17”.

22. REAU, Louis. Iconografía del arte cristiano: introducción general. Barcelona: Serbal, 2008, p. 156.
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Fig. 8. Anônimo, O profeta Elias 
doutrinando com os corvos; 2ª 
metade do séc. XVIII, madeira 

policromada, forro da nave, 
Igreja da Ordem Primeira de 

Nossa Senhora do Carmo, Recife, 
Pernambuco. Fonte: acervo 

pessoal, André C. Honor, 2010.

Fig. 9. Abramo Van Diepenbeeck;
O profeta Elias ensinando;
ant. 1680; gravura a buril. 

Fonte: Speculum Carmelitanum, p. 60.
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do seu nascimento já indicava sua missão na terra, porém Elias 
só começou a ser instrumento de Javé a partir de sua primeira 
conversa com Acab, quando profetizou a seca de três anos. Todas 
as imagens restantes do teto do templo do Recife são de eventos 
posteriores à sua primeira atuação como discípulo do Iahweh e, 
por essa razão, sua iconografi a aparecerá sempre nimbada. Mais 
uma vez, a cena escolhida para fi gurar o teto do templo mostra 
o profeta Elias segurando um livro aberto remetendo novamente 
ao papel de professores e missionários exercido pelos reformados 
junto à sociedade da América portuguesa.

A personagem que aparece ajoelhada segurando um 
manto na fi gura 10 é identifi cada dentro do universo cultural 
carmelita como o profeta bíblico Jonas, o qual seria o fi lho que 
Elias ressuscitou da viúva que o alimentou quando ele abandonou 
a região de Carith.

Este menino segundo diz Sancto Augustinho e Sam Hieronymo, 
foi Jonas Propheta. E o nosso Sam João Hierosolimitano diz que 
elle he o mesmo que Helias depois mandou ao cume do Monte 
do Carmo, & vio a nuvem que saya do mar. Porque sua mai 
despois que o sancto Propheta o resuscitou, movida de devoçam 
lho entregou, & andou em companhia de Helias & Heliseo tee 
que o Senhor o mandou pregar em Nínive.23

Na fi gura 10, uma pomba ilumina o profeta que porta um 
esplendor. Uma das mais signifi cativas imagens recorrentes na 
Bíblia, o pássaro representa o Espírito Santo e a vontade divina. 
Quando o dilúvio acabou, uma pomba apareceu carregando um 
ramo de Oliveira anunciando a paz entre os homens e Deus. Na 
cena principal, as diferenças entre a pintura e a gravura (Fig. 11) 
são semelhantes às apontadas nas demais comparações: ausência 
do cajado, a região inóspita do Carith se torna uma fl oresta 
apagando-se os eremitas com cajados, diminui-se o número de 
personagens que cercam Jonas, e, por fi m, a capa de lã que se 
transforma num tecido branco.

Ano 3127 da criação do mundo, 926 anos antes de Cristo, logo 
após serem salvos do politeísmo [forma de deuses], os discípulos 
preparados por Elias em Carith, juntamente de Eliseu, migram 
para Monte Carmelo, [Elias] ensina a vida monástica, instituiu 
sua regra carmelita, em honra a visão da virgem na nuvem, 
recomendando e confi ando no espírito santo. Ioan 44. Patr. Ierof. 
c.2II. et ig. lezana ad hunc annum. Arnold Vostius P.3C.2.Ω.2.24

23. GONÇALVEZ, Antonio. Compendio das Chronicas..., op. cit., p. 52.
24.  O texto original: “Anno mundi 3127 Ante Christum 926 Elias discipulos in Carith comparatos 

(Adj, Acus. Masc. Plural), et cum Elisaeo ad Carmeli montem deductos, in moastica vita, iuxta 
formam a Deo receptam, instruens, institutum suum carmelitarum, as Virginis in nubecula visae 
honorem, Sancto dictante, et mandante spiritu, instituit. Ioan 44. Patr. Ierof. c.2II. et ig. lezana ad 
hunc annum. Arnold Vostius P.3C.2.Ω.2”.
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Na pintura do teto exclui-se a cena de fundo da gravura, 
talvez para dar ênfase à presença de Jonas e à conversão de mais 
um profeta à religião carmelita.

Mas o que justifi ca a afi rmação de que, na pintura do teto 
da igreja, o jovem que se apresenta ajoelhado é o profeta Jonas? 
A resposta está em outro nicho da pintura (Fig. 12) que narra 
o momento posterior ao milagre no Monte Carmelo, quando o 
profeta Elias invocou uma nuvem carregada de chuva para dar 
um fi m à seca que ele mesmo havia previsto. Crucial para o 
universo cultural carmelita, essa cena reafi rma o profeta como 
fundador da ordem com a invocação de Maria pela nuvem 
fértil. Enquanto na Bíblia não há menção à virgem, a iconografi a 
esclarece a questão colocando Nossa Senhora da Conceição junto 
à tempestade. Com as mãos postas no peito, vestindo uma túnica 
branca e azul, essa imagem de Maria fecundada obedece aos 
cânones da representação da invocação da Imaculada Conceição 
com o atributo da meia-lua aos seus pés.

Disse a seu servo: “Sobe e olha para o lado do mar.” Ele subiu, 
olhou e disse: “Nada!” E Elias disse: “Retorna sete vezes.” Na 
sétima vez, o servo disse: “Eis que há sobre o mar uma nuvem 
pequena como a mão de uma pessoa.” Então Elias disse: “Vai 

Fig. 10. Anônimo; Os carmelitas e os profetas Elias e 
Jonas; 2ª metade do séc. XVIII, madeira policromada, 

forro da nave, Igreja da Ordem Primeira de Nossa 
Senhora do Carmo, Recife, Pernambuco. Fonte: acervo 

pessoal, André C. Honor, 2010.
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dizer a Acab: Prepara o carro e desce, para que a chuva não te 
detenha.” Num instante o céu se escureceu com muita nuvem e 
vento e caiu uma forte chuva.25

A legenda da gravura (Fig. 13) não identifi ca o discípulo 
como o profeta Jonas, todavia, mais uma vez a iconografi a de 
Diepenbeeck se mescla às hagiografi as do profeta.

Elias se põe em prece para obter chuva; na sétima vez, eis que 
surge uma pequena nuvem, com traços humanos sobre o mar 
3. Reg. 18. revelada por meio dessa nuvem por Elias na sétima 
era do mundo, apareceu a redentora do mundo abraçando a 
virgindade, nascida livre do pecado original. Ioan 44. Patr. Ieros 
c. 39 et 40.26

Como já foi dito, a nuvem que traz a chuva é Maria 
fecundada o que justifi ca a devoção dos carmelitas à mãe de  Cristo, 
explicando também a adoção da cor branca no hábito da ordem.

Na mesma occasiaõ foy revelado ao Santo Profeta o ineff avel 
Mysterio da Conceição puríssima da Virgem MARIA, que elle 
guardou no seu coraçaõ: e no dote da profecia, que participou a 
seus Filhos, lhes deu a conhecer que, em reverente obsequio da 
candura daquella Soberana Senhora, Mãy dos Carmelitas, nos 

25.  1 REIS 17:20-22. In: BÍBLIA, op. cit.
26. O texto original: “Orante Elia ad pluviam obtinendam; septima vice, ecce nubecula parva, quasi 

vestigium hominus ascendebat de mari 3. Reg. 18. per hanc nubeculam revelatur Eliae septima 
mundi aetate nascituram Virginem a peccato originali immunem, quae virginitatem amplexata 
mundi pareret Redemptorem. Ioan 44. Patr. Ieros c. 39 et 40”.
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Fig. 11. Abramo Van Diepenbeeck; Os 
carmelitas e os profetas Elias e Jonas; 
ant. 1680; gravura a buril. Fonte: Speculum 
Carmelitanum, p. 82.
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Fig. 12. Anônimo; Elias chama a nuvem de 
chuva com Nossa Senhora da Conceição; 2ª 
metade do séc. XVIII, madeira policromada, 

forro da nave, Igreja da Ordem Primeira 
de Nossa Senhora do Carmo, Recife, 

Pernambuco.
Fonte: acervo pessoal, André C. Honor, 2010.

Fig. 13. Abramo Van Diepenbeeck; Elias chama a nuvem de 
chuva com Nossa Senhora da Conceição;

ant. 1680; gravura a buril. 
Fonte: Speculum Carmelitanum, p. 72.
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deixava a cor branca das capas, que vestimos, e tambem o zelo, 
com que a sua mesma Conceiçaõ immaculada taõ acerrimamente 
defendemos.27

Prosseguindo com a narrativa hagiográfi ca de Elias, a 
fi gura 14 apresenta o encontro de Elias com seu sucessor Eliseu.

Partindo dali, Elias encontrou Eliseu, fi lho de Safat, enquanto 
trabalhava doze arapenes de terra, ele próprio no décimo 
segundo. Elias passou perto dele e lançou sobre ele seu manto. 
Eliseu abandonou seus bois, correu atrás de Elias e disse: “Deixa-
me abraçar meu pai e minha mãe, depois te seguirei.” Elias 
respondeu: “Vai e volta; pois que te fi z eu?”28

Eliseu usa botas e uma roupa vermelha, em semelhança 
à roupa que Jonas usava nas iconografi as anteriores (Figs. 12 e 
10), Não obstante, a representação de Eliseu se diferencia por ele 
aparentar ser mais velho, usar um chapéu e cultivar barba.

E o Senhor disse a Elias: proteja e ungis o profeta Eliseu, fi lho de 
Saphat, que é de Abelmcula. Então no caminho, Elias encontra 
Eliseu, no jugo dos bois, na décima segunda meia geira de terra: 
quando Eliseu veio a ele, Elias lançou seu manto sobre ele: 
imediatamente deixou os bois e foi atrás de Elias. 3. Reg. 19.29

Em ambas as imagens (Figs. 14 e 15) vê-se o busto de 
Iahweh rodeado por querubins. Uma das mãos segura o orbe 
com a cruz e a outra aponta para Elias afi rmando que a escolha 
do sucessor do profeta foi feita pelo próprio Iahweh por meio de 
uma ordem direta a Elias. A iconografi a hagiográfi ca de ambos 
os suportes coloca a escolha de Eliseu como sucessor de Elias por 
meio de um desígnio da Santíssima Trindade, com Deus-pai (o 
homem de barbas), Filho (a cruz) e o Espírito Santo (o triângulo 
sobre a cabeça do homem barbado).

O sentido de renúncia do passado e aceitação de uma nova 
vida advém da colocação do manto, mesmo sentido simbólico 
que há na imposição do hábito. Esse gesto simboliza a retirada 
para dentro de si mesmo e para junto de Deus, consequentemente 
separando-se do mundo e de suas tentações, além da renúncia 
aos instintos materiais.

Complementando a construção de Eliseu como um ser 
abençoado, a imagem do templo do Recife acrescenta uma 
simbologia à gravura. Elias segura o manto com os dedos mínimo, 
anular e médio levantados ao mesmo tempo em que encosta o 

27. ANNA, Joseph Pereira de Santa. Chronica dos carmelitas..., op. cit., p. 29.
28. 1 REIS 19:19-20. In: BÍBLIA, op. cit.
29. Texto original: “Ait Dominus ad Eliam: Elisaeum filium Saphat, qui est de Abelmcula unge 

prophetam prote. Profectus inde Elias reperit elisaeum arantem in duodecim iugis boum: cumque 
venisset ad eum, misit pallum suum super eum: qui statim relictis bobus cucurrit post Eliam. 3. 
Reg. 19”.
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Fig. 14. Anônimo; Encontro 
de Elias e Eliseu; 2ª metade 

do séc. XVIII, madeira 
policromada, forro da nave, 

Igreja da Ordem Primeira de 
Nossa Senhora do Carmo, 

Recife, Pernambuco.
Fonte: acervo pessoal, André 

C. Honor, 2010.

Fig. 15. Abramo Van Diepenbeeck; Elias chama a nuvem de 
chuva com Nossa Senhora da Conceição; ant. 1680;

gravura a buril. 
Fonte: Speculum Carmelitanum, p. 80.
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indicador no polegar, refazendo o gesto de benção consolidado 
na iconografi a cristã por meio da imagem de Cristo Pantokrator.

O chamado de Eliseu não representa o fi nal do ciclo de 
Elias, porém anuncia que a jornada do profeta está chegando ao 
fi m já que seu sucessor foi escolhido. 

E aconteceu que, enquanto andavam e conversavam, eis que 
um carro de fogo e cavalos de fogo os separaram um do outro, 
e Elias subiu ao céu no turbilhão. Eliseu olhava e gritava: “meu 
pai! Meu pai! Carro e cavalaria de Israel!” Depois não mais o 
viu e, tomando suas vestes, rasgou-a em duas. Apanhou o manto 
de Elias, que havia caído, e voltou para a beira do Jordão, onde 
fi cou.30

O ciclo hagiográfi co do profeta na Igreja termina com a 
cena do arrebatamento (Fig. 16). O trompe l’oeil faz com que o 
olho persiga a conclusão desse edifício chegando à grandiosa 
pintura de Elias em sua carruagem. Ao contrário do que ocorreu 
com as demais imagens hagiográfi cas da igreja, o pintor não 
seguiu o padrão estabelecido por Diepenbeeck.

Apesar de ter sido impossível mensurá-la, a pintura 
é de uma proporção espantosa até mesmo para uma fi gura 
central. Quase não há vazios ou elementos secundários 
como anjos ou uma paisagem de fundo. Figura constante 
nas representações dessa passagem, o próprio Eliseu está 
ausente da imagem. Não se trata aqui do preciso instante do 
arrebatamento. De braços abertos, Elias está sem sua capa 
branca – presume-se que já a havia jogado para Eliseu. Trata-
se da iconografi a de um momento posterior, em que o profeta 
se encontra completamente arrebatado ao céu pela carruagem.

A pintura não deseja enfocar o ritual de passagem do 
dom profético para Eliseu, mas exaltar a fi gura do profeta que 
não conheceu a morte, cuja assunção se deu corporalmente. 
Conduzido pelo arbítrio de Iahweh, Elias experimentou na carne 
– tal como ocorre no êxtase – o desejo divino conduzindo seu 
corpo físico e sua alma para um encontro com Deus.

O arrebatamento do profeta foi o ápice de uma experiência 
mística, pois tornou corpo, vontade divina e espírito em um só. 
O painel do teto da igreja ressalta a ideia de que a vida mística do 
profeta não se cumpriu no isolamento, mas realizando obras em 
ações práticas de conversão. Não por acaso, Elias é elencado entre 
os profetas de ação, pois participa ativamente dos acontecimentos.

O conjunto de imagens do teto do templo do Recife 
conduz a narrativa do profeta Elias a esse momento de êxtase. 
A interação entre vontade divina e ser humano é tão plena que 
uma coisa se confunde com a outra, prefi gurando Jesus Cristo. 
Tamanha regalia só foi possível devido à sua jornada que mistura 

30. 2 REIS 2:11-13, In: BÍBLIA, op. cit.
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a experiência mística e a atitude militante em um contexto de 
predestinação. Desde o seu nascimento estava previsto que Elias 
seria instrumento de Deus na terra. Como não é permitido aos 
homens conhecerem os desígnios e veredas divinas, sua missão 
apenas se confi rma por meio de sua história místico-militante. 
Assim a predestinação reforça a ideia da necessidade de realização 
de obras terrenas, pois a atuação do profeta Elias é o fator que 
comprova seu papel de eleito da vontade divina.

O elo entre misticismo e militância era ponto essencial 
dentro do contexto em que viviam os carmelitas turônicos na 
América portuguesa. Apesar de não termos documentação 
que nos fale da encomenda ou mesmo da autoria da pintura, é 
possível afi rmar que os frades tinham essa relação em mente no 
momento da encomenda.

A instituição encomendante estabelecia uma série de regras 
a serem respeitadas pelo artífi ce sob pena de ele não receber 
o pagamento, no todo ou em parte, pelo trabalho realizado, 
ou ainda de ser obrigado a  refazer toda a obra ou devolver o 
dinheiro.31

Essa interação entre encomendantes e artífi ces explica a 
inclusão ou exclusão de elementos difíceis de serem percebidos 
a olho nu, porém a pintura sacra não é uma imagem ordinária. 
Ela provém de uma tradição que atribui a São Lucas a primeira 
pintura da virgem. A imagem não é a entidade, mas se conecta 
diretamente a ela, por isso os impuros não poderiam ser pintores, 
como já expressava o IV Concílio de Constantinopla (869-870): 

31. BONNET, Márcia. Entre o artifício e arte: pintores e entalhadores no Rio de Janeiro setecentista. 
Rio de Janeiro: Arquivo Geral da Cidade do Rio de Janeiro, 2009, p. 76.

Fig. 16. Anônimo; Elias 
arrebatado ao céu; 2ª 
metade do séc. XVIII, 

madeira policromada, 
forro da nave, Igreja da 

Ordem Primeira de Nossa 
Senhora do Carmo, Recife, 

Pernambuco.
Fonte: acervo pessoal, 

André C. Honor, 2010.
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Aqueles que foram anatemizados por este sagrado e ecumênico 
Concílio não possuem permissão para pintar imagens sagradas 
nas igrejas ou dar instruções de como fazê-las.32

No templo dos carmelitas reformados do Recife, apregoa-
se o profeta Elias como fundador da Ordem de Nossa Senhora 
do Carmo não apenas porque sua pessoa proporcionava uma 
antiguidade única à ordem, mas também porque ter um dos 
principais e mais venerados personagens do Antigo Testamento 
como precursor dos frades do Monte Carmelo proporcionava um 
status maior de autoridade à congregação monástica. Tirando 
proveito dessa origem, as imagens da Igreja da Ordem Primeira 
de Nossa Senhora do Carmo no Recife relembram o profeta como 
personagem místico, sempre em contato direto com Iahweh e 
conduzido por seus desígnios. Ao mesmo tempo, conectava essas 
imagens à ideia de catequese e doutrinação, optando-se por cenas 
que ressaltam sua ação místico-pedagógica de conversão de almas 
em detrimento dos embates teológicos, guerras e massacres dos 
quais Elias foi protagonista. É essa seleção de passagens que torna 
a iconografi a do profeta no teto da Igreja de Nossa Senhora do 
Carmo uma propaganda dos carmelitas reformados do Recife. 
Assim, a pintura do teto como um todo se torna uma alegoria da 
militância mística que constituía a base espiritual da atuação dos 
frades carmelitas da Estrita Observância na América portuguesa.

32. Concilium Constantinopolitanum IV (869-870). In: DOCUMENTA Catholica Omnia. Disponível em: 
<http://www.documentacatholicaomnia.eu/>. Acesso em: 30 jan. 2019. Texto original: “Those who 
have been anathematized by this holy and ecumenical council are not permitted to paint holy 
images in the churches or to give instructions anywhere”.
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