
ATIVIDADE II - Regimento das Missões do Estado do Maranhão, e Pará (21 de dezembro de 1686) 
(O Regimento é uma lei real das atribuições dos missionários e do respeito que governantes e colonos deveriam ter com a redução.) 
 

“[§1]Os Padres[...]terão o governo, não só espiritual,[...],mas o político, e temporal das aldeias de sua administração [...] 
[§4] Nas aldeias não poderão assistir, nem morar outras [...] pessoas, mais que os índios com as suas famílias, pelo 
dano que fazem nelas, [...] 
[§5] Nenhuma pessoa de qualquer qualidade que seja poderá ir às aldeias tirar índios para seu serviço;[...]sem licença 
das pessoas que a podem dar na forma das minhas leis, nem os poderão deixar ficar nas suas casas depois de passar 
o tempo em que lhe foram concedidos;[...]  
[§8] Os Padres Missionários porão o maior cuidado, em que se povoem de índios as aldeias, [...] que possam ser 
bastantes, tanto para a segurança do Estado, e defesas das Cidades, como para o trato, e serviço dos moradores, e 
entradas dos sertões.[...] devem acudir tão prontamente [...] o bem espiritual dos índios que administração nas 
aldeias, que são das ditas residências; e porque não é possível, que de outro modo satisfaça sua obrigação, e zelo com 
que tratam do serviço de Deus nosso Senhor, e meu. [...] 
[§21]são necessárias aos moradores [...] índias, necessitarão para lhe criarem seus filhos, Indias farinheiras, e de leite. 
[§23] Os índios das aldeias que de novo se descerem do sertão, não serão obrigados a servir, por tempo (maior)de 
dois anos, porque é o necessário para se doutrinarem na fé, primeiro motivo de sua redução, e para que façam as 
suas roças, e se acomodem à terra, antes que os tomem arrependidos, à diferença dela, e jugo do serviço[...]. 
[§24] Para as entradas, que os Missionários ão de fazer nos sertões, lhe darão os Governadores todo o auxílio, ajuda, 
e favor que eles houverem [...], tanto para a sua segurança, como para com maior facilidade fazerem as Missões.” 

 

Debata com os colegas e identifique no fragmento, registrando em seu caderno: 
1 - Quais características de organização e das regras existentes para o funcionamento da Redução? 
2-  Qual a sua opinião sobre o funcionamento da redução?  
3- Quais eram as funções exercidas pelos indígenas neste período? 
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