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Monge  JOÃO MARIA DE AGOSTINHO/Jesus. 
Por onde o Monge João Maria andou, o Caboclo tem FÉ!  
 

“Em verdade, pouco lhes contaram quando há tanto que dizer”  

– Frase de Santo Atanásio referindo-se a vida de Santo 
Antão, a qual muito bem pode-se dizer sobre a vida do 
Monge João Maria de Agostinho/Jesus 

 

 
Obra do Artista Plástico AGNELO ANTUNES – óleo sobre tela 110/90  –  2005.    Acervo de Edelson H. A. Júlio 

Exposta no “Restaurante CONFRARIA DO MONGE” – Posto do Vinho – Correia Pinto/SC. 
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Eremita solitário, Frei Giovanni Mã D´Agostini (1801-1909), nascido em Piemonte/Italia, tornou-
se um "Eremita de Santo Agostinho", veio para o Brasil no ano de 1844, ter uma vida ascética e 
exercer o seu ministério evangelizador, na condição de um peregrino eremita (o que não se pode 
confundir com “andarilho” em seu significado pejorativo), mostrava-se ter um exímio 
conhecimento do evangelho e de teologia, além de falar diversas línguas, inclusive conhecimento 
do latim. Dedicava-se a oração e a contemplação da obra divina, viveu no celibato e praticamente 
na solidão, tendo seus momentos de reclusão social nas montanhas, abrigando-se em cavernas, 
fendas e até mesmo sob a proteção da “casamata”, como costumava chamar seu refúgio na 
natureza, pernoitando debaixo das árvores, dizendo que tinha o “céu estrelado” como seu manto; 
usava estes lugares para descanso, contemplação, meditação e oração. Viveu na maior 
simplicidade e pobreza, renunciando os bens materiais, usava somente uma vestimenta muito 
simples, um gorro de pele de jaguatirica, sandálias de tiras e sola de couro, uma sacola de couro, 
carregava uma Bíblia e um manto com o símbolo do Divino Espirito Santo, um rosário feito de 
sementes de contas de nossa senhora, um cajado e uma capelinha.  
 
 
No exercício do seu ministério, optou por dedicar-se as pessoas que viviam no então “desolado” 
sertão sulista brasileiro, o qual era mais um caminho de tropeiros com mulas, que levavam a 
produção destas regiões para Sorocaba/SP e dali traziam outros produtos para o Sul; nos 
povoados sertanejos o Frei Eremita pregava o evangelho, exercendo a catequese, tratava das 
pessoas enfermas como curandeiro utilizando do seu conhecimento em homeopatia; por sua 
formação cristã e filosófica, prestava-se como um exemplar conselheiro na solução de conflitos 
entre os caboclos; puramente por amor ao próximo, nada exigia em troca. 
 
 

 
 “Cruz Viva” e estátua em pedra do Monge João Maria, junto à fonte d´agua e atrás três arvores nativas de espinheira santa  

                                         Posto do Vinho – Confraria do Monge  - Correia Pinto/SC -  coordenadas:  27°43'5.01"S - 50°20'11.49"O    
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Cruz Viva de São João Maria - em Bronze  -  acervo Restaurante CONFRARIA DO MONGE 
Posto do Vinho  - Correia Pinto/SC 

 
 
Por onde peregrinou, procurava pernoitar por um ou mais dias em lugares que houvesse “olhos 
d´agua”, primando pela sua pureza, junto sempre plantava sua “CRUZ VIVA” de cedro ou de 
aroeira recém-cortadas e enxertando o braço com o tronco, que enraizava (estaquia) e brotava, 
criando galhos e muitas vezes tornando-se novamente em uma árvore, desta forma deixava a sua 
marca e mensagem de que “a Fé tem que ser Viva e sempre Crescer”; assim o lugar por onde o 
Eremita pernoitava ou se refugiava para suas meditações restava ‘plantado’ a “Santa Cruz” e 
conhecidos por todos como “pousos ou pousinhos de São João Maria”; estes passavam a ser 
tratados pelo povo sertanejo como “lugares santificados”, onde as pessoas se dirigiam para rezar, 
pegar “água santa”, por vezes colhiam as cinzas do seu fogo e folhas da cruz viva para fazerem 
remédios miraculosos, por fim, era comum virar em cemitérios; primeiros dos devotos 
frequentadores e na sequência de todos os falecidos que moravam próximo da região.  
 
 
Inclusive em alguns foram construídas ‘capelas’ e até mesmo ‘igrejas’ com o nome de “Santa 
Cruz”. Embora muitos fieis frequentadores e até mesmo padres destas paróquias não tenham 
conhecimento da sua bela e histórica origem. Inclusive no centro de Lages, havia um pouso do 
Monge, junto ao olho d´agua, conhecida por ‘Cacimba’ aonde por muito tempo as pessoas se 
abasteciam de água e até se lavavam nela, junto havia a sua Santa Cruz plantada, tendo sido mais 
tarde construído uma capela para abrigar a cruz e os fieis que lá se dirigiam para rezar; atrás se 
formou um cemitério, atualmente sobre ele esta edificado o salão paroquial da, atualmente, 
Igreja da Santa Cruz (santuário), que posteriormente foi construída na parte mais alta e de 
alvenaria, substituindo a anterior que sofreu um incêndio, restando somente a cruz levemente 
carbonizada. A cruz original do monge, continua conserva e exposta dentro de uma redoma de 
vidro, tendo sido envolvida para evitar dos fiéis cortarem lascas para seus chás miraculosos, além 
da preservação desta do ataque de pragas; 
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Existe também uma fazenda em Painel – SC 114, à direita, que passou a denominar-se Fazenda 
Santa Cruz, por ter sido um pouso do monge João Maria e no local existe um enorme cemitério 
muito antigo, assim como os outros que se formaram junto de uma das cruzes ‘plantadas’ pelo 
Monge, como, nas localidades rurais do município de Correia Pinto/SC, sendo o de Bandeirinhas e 
Correia Pinto Velho (este ainda em plena ocupação, inclusive de pessoas que moram muito longe), 
neste a cruz transformou-se numa enorme árvore de cedro, e possui a boa parte do seu tronco 
queimado pelas velas acessas junto à base do pé; já a cruz do cemitério de bandeirinhas foi 
totalmente consumida pelo fogo das velas, tendo sido encontrado só carvão. Relatos não faltam 
da existência de muitos outros cemitérios de origem similar em SC e no PR, onde outrora serviram 
de pousos para o monge peregrino, que ficaram marcados e santificados pela sua ‘Santa Cruz’ 
plantada.  
 
 
 

 
http://www.panoramio.com/photo/7650330?source=wapi&referrer=kh.google.com 
http://www.panoramio.com/map/#lt=-28.026606&ln=-50.082035&z=4&k=2 

 
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=1699092&with_photo_id=51380813&order=date_desc 
http://www.panoramio.com/map/#lt=-27.815541&ln=-50.330622&z=4&k=2 
 

 
 
 
Carregava sempre consigo, sendo a sua única proteção para qualquer perigo, uma capelinha com a 
imagem da “Nossa Senhora da Abadia” (comemorada no dia 15/agosto), conhecida e venerada 
pelos Monges cristãos por ser considerada "Protetora dos Monges", pelo fato de tê-los salvos do 
ataque dos Mouros na época da invasão Árabe na Península Ibérica (VIII/XV), ocasião que os 
mulçumanos perseguiram e mataram milhares de cristãos, principalmente os religiosos ligados 
diretamente com a Igreja e Monastérios, obrigando aqueles Monges de Braga/Portugal (PT) a 
abandonarem as pressas a sua abadia e ocultaram a sua preciosa imagem de Nossa Senhora em 
uma gruta e entre as pedras na encosta da montanha. Este Santuário Mariano, construído entre os 
séc. VII e VIII é considerado por muitos como o mais antigo Santuário dedicado a Nossa Senhora. 

*Abadia: significa uma pequena construção que serve de moradia e mosteiro de Monge(s). 
 
 

http://www.panoramio.com/photo/7650330?source=wapi&referrer=kh.google.com
http://www.panoramio.com/map/#lt=-28.026606&ln=-50.082035&z=4&k=2
http://www.panoramio.com/photo_explorer#user=1699092&with_photo_id=51380813&order=date_desc
http://www.panoramio.com/map/#lt=-27.815541&ln=-50.330622&z=4&k=2
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É importante saber que o Monge Giovanni Mã D´Agostini, que traduzido para o português significa 
João Maria de Agostinho, foi ordenado frei pela Ordem de Santo Agostinho, desta herdou o 
sobrenome e por ela tornou-se também outro “Eremita de Santo Agostinho” dentre centenas de 
outros na Europa os quais foram dispersos pelo mundo para cumprirem o seu Ministério. Como 
todos os Monges, era um devoto simpatizante de SANTO ANTÃO, o qual viveu entre os anos de 
251-356 D.C., no norte do Egito, conhecido também por Antão do Deserto (é comemorado no dia 
17/janeiro), este, quando ainda jovem com 18 anos ficou órfão, pertencia a uma família nobre 
riquíssima e após a morte dos pais, decidiu viver plenamente o ensinamento do maior profeta 
dentre todos: Jesus da Galileia, o qual há menos de três séculos havia vivido em Israel (bem 
próximo da sua região - norte do Egito) e pregava que “Se queres ser perfeito, vai, vende tudo o 
que tens e dá-o aos pobres, e terás um tesouro no céu; e vem, e segue-me.” (Mateus 19:21)   

 
Assim decidiu Santo Antão, tomou o evangelho ao pé da letra e distribuiu todos os seus bens com 
os pobres, partindo em seguida para viver no deserto como anacoreta, tendo uma vida monástica. 
Vivendo como um eremita tornou-se um monge. Foi considerado santo em vida, realizando 
milagres, levando muitos a conversão. Tornando-se o primeiro ‘monge cristão’, servindo de 
exemplo de vida para milhares de outros que adotaram o seu modo de vida. Passou a ser 
considerado pelo cristianismo como o Mestre dos Monges. Este viveu 105 anos; longevidade 
conquistada pelo seu admirador - o Monge João Maria - que viveu por 108 anos.          (Para um 

melhor conhecimento da Vida de Santo Antão procure na internet a sua biografia escrita por “Santo Atanázio”) 
 

 

http://www.bibliaonline.com.br/acf/mt/19/21
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João Maria aconselhava também o seu povo que orassem, invocando a interseção divina de Nossa 
Senhora da Abadia e de Santo Antão junto a DEUS pelas necessidades dos fiéis e de suas famílias 
e, quando necessitassem para a saúde de algum animal, dizia que não havia santo melhor para 
pedir intercessão do que a de Santo Antão, ensinando que este era também o “Santo Protetor dos 
Animais”, inclusive, pedia para os sertanejos, orações para que o seu Santo Padroeiro e a sua 
Protetora Imaculada intercedessem junto ao PAI por ele mesmo (Eremita) em sua missão 
evangelizadora.  
 
 
É comum nestas regiões onde o Monge peregrinou que sejam feitas Festas Populares em 
homenagem a sua Santa Protetora dos Monges “Nossa Senhora da Abadia” e ao Padroeiro e 
Mestre dos Monges “Santo Antão”.  Tendo sido composto diversas canções populares e rezas 
para estes, sendo a maioria em forma de “décimas” (composições formadas por dez estrofes). 
Lembrados e cultuados especialmente na Semana Santa da Páscoa, junto com o martírio de JESUS. 
 
O Frei Eremita era um exímio conhecedor do poder medicinal das plantas, utilizando-se das suas 
folhas, cascas, frutos, sementes e raízes, enfim, conforme a planta buscava sempre uma utilidade 
medicinal desta em benefício dos homens e dos animais; ensinou e aprendeu muito com os índios 
da região por onde peregrinou, usufruía de um ótimo relacionamento com estes e inclusive usava 
um gorro feito com pele de jaguatirica que ganhou de presente de uma tribo indígena é possível 
ainda que tenha se utilizado da atividade de homeopatia como um trabalho religioso, assim como 
há relatos de que esculpia crucifixos em madeira e rosários com sementes de “Contas de Nossa 
Senhora” como forma de retribuir e prestar um serviço que se dignifica por meio do seu suor por 
qualquer ajuda premente que recebia dos sertanejos, pois sendo cristão e devoto do Mestre e 
Monge Santo Antão, tinha respeito ao ensinamento sagrado de que o homem deve prover seu 
próprio sustento, para ter mérito da vida. Conforme consta em Eclesiates 3:13 – “E também que 
todo o homem coma e beba, e goze do bem de todo o seu trabalho; isto é um dom de Deus”. Santo 

Atanásio descreveu que o Monge Antão: “dias depois, enquanto estava trabalhando - porque o 
trabalho sempre – era parte de seu propósito - alguém chegou à porta e puxou a corda com que 
trabalhava (estava fazendo cestos que dava a seus visitantes em troca do que lhe traziam)”. 

Historiadores ao descreverem sobre a vida dos monges do deserto, também trazem informações 
de que todos produziam algo para satisfazer suas necessidades, não vivendo da mendicância. 
 
 
Outrora fazia parte da formação dos religiosos terem conhecimentos medicinais obtidos da 
homeopatia, ou fitoterapia termo mais atual para este tipo de tratamento, mas antigamente 
denominava-se trabalho de curandeiro, assim também era conhecido e chamado o Monge.  
 
Na sua dieta, sempre deu muita importância para a “couve”, sendo que sempre incentivava e até 
receitava o seu consumo e afirmava que um dia o homem saberia o poder e os benefícios desta 
planta como alimento e remédio; também gostava muito de tratar doentes com “espinheira 
santa” árvore da qual utilizava as folhas para o tratamento de diversos males, dentre várias outras 
espécies que também fazia uso medicinal; inclusive uma que era muito utilizada e que receitava 
para o mal da tristeza (hoje: depressão) passou a ser conhecida como erva de são joão maria; Até 
pela necessidade pastoral uma vez que não existiam ou eram raros qualquer agente de saúde, de 
forma que um dos poucos recursos que poderiam usar era lavar, ou trazer até os doentes os 
enfermos para serem abençoados e rogarem graças de curas, mas como é sabido, que assim como 
os alimentos estão dispostos na natureza para satisfazer a saciar a fome a cura das doenças 
também  assim é disposto pela obra divina, bastando o homem saber utilizá-la. 
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Ainda na atualidade algumas tribos indígenas, embora não sejam cristãs, o referenciam como 
“Santo” (o único), prestando-lhe homenagens, praticando o “Batismo de São João Maria” e o Pajé 
da tribo quando necessita dos conhecimentos medicinais das ervas, invoca em suas rezas e danças 
a “presença e iluminação dos conhecimentos do Monge São João Maria” para que este baixe o 
“poder do seu espírito” e conte-lhe como tratar aquele mal (enfermidade/doença). 
 
 
Uma boa parte da população cristã por onde passou o referenciam como um verdadeiro "SANTO", 
sendo lembrado por vários apelidos que lhe davam, chamando-o de: Monge do Ipanema 
(Sorocaba/SP); Monge da Lapa (Lapa/PR); Monge do Morro Grande (Lages/SC); Monge do 
Campestre (Santa Maria/RS) onde erigiu uma capela dedicada para o Mestre dos Monges "Santo 
Antão" (Séc. III, Norte do Egito); Monge da Ilha do Arvoredo (até mesmo por Bruxo da Ilha do 
Arvoredo) em Bombinhas/SC; Monge do Santo Cerro do Butucarai (Candelária/RS); Cerro del 
Monje (San Javier/Argentina) e ainda diversas outras denominações que inclusive estão para 
serem descobertas de se tratar da mesma pessoa, fato que alegrará muitos devotos e admiradores 
destes “outros monges”. Em todos estes lugares (acima) passou a ser reconhecido como sendo o 
próprio monge (S.) João Maria de Agostinho e/ou “de Jesus”. 
 
 

 
 

Estátua de São João Maria, esculpita pelo artista Nelson Neves Matias em bloco de pedra de arenito bocucatu. 
Localidade do Posto do Vinho, BR 116, Km 236 – Correia Pinto/SC. 

 
 
Após ter sido perseguido pelos Imperialistas, em razão da Guerra dos Farrapos (1835-1845) 
comandadas em especial por Italianos, acabou sendo preso pelos Gaúchos por temerem que 
tornar-se líder político, igual aos outros italianos envolvidos na guerra dos farrapos, pois ficaram 
assustados quando tiveram conhecimento de que expressiva multidão se formava em suas 
celebrações de batismo e de bênçãos realizados pelo Monge João Maria na Capela na Capela do 
Campestre por ele construída em homenagem aos seu maior Santo inspirador pelo modo de vida 
que passou a dedicar a sua vida, sendo a de Santo Antão, cuja imagem deste descobriu no 
povoado de São Miguel das Missões, mais precisamente nas ruinas dos Freis Jesuítas, que no 
serviço de evangelização dos índios daquela região, os catequizavam e ensinavam a arte de 
esculpir os Santos em Madeira para assim ajudar também na decoração das demais igrejas. 
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Para o Eremita que nunca havia ouvido outra pessoa neste novo continente da América falar em 
Santo Antão, foi uma maravilhosa surpresa encontrar uma estátua do seu Padroeiro e em 
homenagem a este construiu uma Capela na localidade de Campestre, que pertencia na época à 
cidade de Santa Maria/RS. 
 
 

O batismo praticado pelo Monge nos fiéis era realizado após uma oração especial, benzia a água e 
utilizando de uma jarra molhava quase que inteiramente o cristão, tendo que o mesmo ficar com 
as vestes até secar no corpo. Muitos fiéis relatavam receber graças miraculosas após este batismo 
e benção. 
 
 
O Presidente da Província de São Pedro do Rio Grande do Sul, sentindo-se incomodado com a 
situação da crescente simpatia que o povo afeiçoava ao Monge, decidiu mandar recolher amostras 
na tal “Água Santa” e nela determinou que fizessem testes para constatar a existência de algum 
produto com poderes medicinais, após os “exames realizados” afirmou que nada havia sido 
encontrado, que somente consistia de ser água potável, nada mais! Com isto justificou a conclusão 
proferida de que o dito Monge não se passava de um charlatão e aproveitador da inocência e 
simplicidade daquele povo humilde; este, acabou sentenciado a prisão e na sequência deportado 
para a Província de Santa Catarina, de onde tinha egresso. 
 
 

Chegando a Ilha do Desterro, acompanhado das “estranhas justificativas” dos Gaúchos, o 
Governador da Província Catarinense ficou sem saber o que fazer com o Eremita, não vendo 
razões para mantê-lo preso, ponderava ainda mais pelo motivo de que o preso nada cobrava, nem 
aceitava qualquer valor ou donativo para si, em compensação ao que fazia para o povo; sendo 
patente que vivia em extrema pobreza; arma alguma utilizava, ainda mais, carregava consigo sua 
inseparável capelinha da Nossa Senhora da Abadia, um enorme rosário feito de sementes de 
‘contas de Nossa Senhora’, além de uma bandeira com o Símbolo do Divino Espírito Santo. Por fim, 
aceitou o pedido do Eremita de autoexílio junto à outra ‘ilha grande’ – “para que lá ficar em Paz e 
oração com DEUS, contemplando a natureza, junto aos animais e plantas que existam naquela 
pequena floresta”. O qual externou sentir-se “muito humilhado pelos homens do governo, pelo 
que, gostaria mesmo de ficar longe de todos por um bom tempo”. Assim, teve de pronto seu 
pedido atendido e foi despachado para a Ilha do Arvoredo, que era/é desabitada e que se localiza 
próximo à ilha de Florianópolis, atualmente município de Bombinhas. 
  
 

Passou a viver por algum tempo na Ilha do Arvoredo (SC). Após ter sido avistado por alguns 
pescadores, acabou por receber visitas de alguns, estes se encantaram com o Monge, pelas suas 
pregações e receitas de ervas, raízes, cascas, folhas, etc, para a cura de seus males, de forma que, 
sempre voltavam levando outras pessoas para tratarem-se, bem como, ouvir as suas mensagens 
cristãs, conselhos e profecias. Não demorou muito para iniciar um movimento intenso de pessoas 
visitando a ilha, ou seja, ‘o monge’ - de forma a chamar a atenção do governo e dos militares da 
Ilha do Desterro, que também decidiram acabar com a situação e a sumirem ‘o eremita’, 
executando o plano de forma repentina e misteriosa afim de não causar indignação do povo da 
região que já estavam maravilhados e cativados pelo Ermitão. Desta forma imediatamente o 
despacharam para a Capital do Império, o Rio de Janeiro, sendo entregue no Palácio dos Catetes, 
para que estes resolvessem o futuro do “Italiano Infeliz”, de quem, os Sulistas chamavam-no de 
‘louco’ por viver daquela forma, em ‘peregrinação cristã’ pelos sertões do Sul de SP até o 
Norte/Oeste do RS.    
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Há comentários de que o Rei D. Pedro II ao saber que havia sido entregue no Palácio dos Catetes 
um preso expulso do Sul, que se dizia ser um “Eremita de Santo Agostinho” e por conhecer da 
existência na Europa destes religiosos pregadores e peregrinos mandou que o levassem até ele 
para conhecê-lo – assim puderam se conhecer pessoalmente: O Rei e o Monge. 
 
 

Após ser liberado pelos Oficiais do RJ, que o declararam que: “mais loucos são os outros que te 
tem por louco”, o aconselharam a não retornar mais para o Sul, os quais ainda estavam “sob 
guarda” e temerosos por causa da guerra dos farrapos, na qual muitos italianos foram muito 
ativos nesta, contra a monarquia; em razão disto o Eremita direcionou sua peregrinação rumo ao 
sul do Estado do Mato Grosso (Sul), descendo para o Oeste do Paraná, indo parar no norte da 
Argentina, permanecendo por quase 18 anos na Ciudad de San Javier/AR, onde tomou por abadia 
o "Cerro del Monje", ou seja, o Morro do Monge. Este lugar da montanha que passou a viver, 
também plantou sua “Cruz Viva”, que por sua vez passou a ser conhecida por “Santa Cruz”; 
tornou-se um lugar sagrado e místico, referenciado pelo povo daquela região e, ainda, todos os 
anos, na semana Santa são feito romarias até a ‘Santa Cruz do Cerro Del Monje’ onde lembram e 
encenam a via sacra sofrida por Jesus Cristo, prestam homenagens, acendem velas, fazem 
oferendas em agradecendo por milagres recebidos e oram invocando a sua intercessão junto a 
DEUS para terem a graça do atendimento dos  seus pedidos. Este local se tornou para muitos 
Argentinos também um ponto turístico religioso. 
 
 

No final do Sec. XIX, com a queda do Imperialismo após ter sido implantado a República no Brasil, 
sentiu-se seguro para retornar e passou a se chamar por "João Maria de Jesus", procurando assim 
evitar novas perseguições políticas e porque, afinal, utilizava antes o sobrenome De Agostinho, em 
razão de pertencer a Ordem de Santo Agostinho, sendo um Eremita Agostiniano, mas, 
principalmente e antes de tudo... sempre foi um Discípulo de JESUS! 

 
  
Como havia permanecido por um bom tempo junto do povo de língua espanhola, voltou falando 
com sotaque espanhol, mesmo assim, muitos o reconheceram carregando aquela capelinha santa, 
embora bem mais velho, não havia deixado o hábito de se vestir com simplicidade, calçando 
somente sandálias de tiras de couro, dormindo na “casamata”, grutas, fendas nas montanhas, 
continuava a pregar o evangelho, batizando as pessoas, aconselhando-as quando solicitado e 
prestando receitas homeopáticas para tratar as doenças dos caboclos, ou seja, trabalhando como 
curandeiro (aquele que cura) e ainda, gostava de contar profecias, como estas: “Um dia o homem 
aparecerá no céu voando como um Gavião; Os bois não levarão mais as carretas, mas estas é que 
levarão os bois; Crianças que não tem responsabilidades como filhos se tornarão pais; Se verá 
algumas pessoas seminuas e não saberá dizer se é homem ou mulher (transexuados); Os carretos 
(caminhos de animais e carroças) se transformarão em uma serpente preta a qual matará muita 
gente e ninguém poderá matá-la (asfalto); As fazendas e povoados se tornarão cercados como por 
teias de aranhas (cercas de arame e rede elétrica); Haverá um gafanhoto de aço que dizimará 
mais as florestas que todos os machados e queimadas até então já praticados pelo homem 
(motosserra); .... etc”. Por isto criou em alguns escritores e estudiosos da nossa história o ‘grande 
equívoco’ de que apareceu vindo da Argentina outro Monge que “imitava em quase tudo o 
primeiro, até no nome!”. 
 
Em sua época a maioria do povo era analfabeta e os seus ensinamentos e historinhas foram 
passadas de geração em geração por meio das “Décimas”, ou seja, contos e canções feitos com 
“dez estrofes”. Tornando-se assim mais fácil a memorização, bem com, a preservação desta 
cultura e dos ensinamentos transmitidos pelo Monge. 
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Há pouco tempo atravessamos incólumes a uma profecia Maia, quando muitos acreditavam que 
sérios desastres iriam acontecer no dia 21/12/12 e que uma “Nova Era” também estaria por vir. 
Coincidia ainda com uma das profecias do Monge que nos finais dos tempos haveria três dias de 
completa escuridão, nos lembrando do conselho das pessoas se precaverem de possuir velas 
bentas para evitar desgraças em suas casas. Isto ensejou muitos em assistir programas e 
reportagens a respeito, fato que oportunizou conhecer as “Profecias de São Nilo” – início do séc. 
V, a que causou muita surpresa e satisfação ao descobrir que este também era um Monge Eremita 
e que vivia igualmente como viveu o Monge João Maria de Agostinho/de Jesus e o que mais 
impressiona é que a maioria das profecias de ambos são iguais. De São Nilo – falecido em 430 dc – 
pode ser que o Monge João Maria tenha tido conhecimento das profecias naquele Santo e assim 
transmitias aos seus, ou, na hipótese de não ter tido conhecimento das profecias de São Nilo, 
então, as profecias divinas recebidas por meio do Espírito Santo foram às mesmas, o que 
corroboram umas as outras. 
 
 

O desaparecimento ou a morte do Frei eremita Geovanni Mã D´Agostini até hoje é um mistério; a 
última vez que foi relatada a sua estadia ocorreu na região de Taió/SC em 1909, quando este se 
despediu dizendo que tomaria o rumo subindo a serra para o ‘Caminho das Lajes’, entretanto 
nesta região nunca mais foi visto após ter saído de Taió, acredita-se que por já estar com 108 anos 
de idade, muito velho e cansado, tenha perecido na Serra dos Pires, lugar muito acidentado e 
perigoso, ainda hoje. Fato que comprova que viveu até o ano de 1909, isto é, com 108 anos de 
idade é a gravura de sua foto mais tradicional que consta na parte inferior o nome “Monge João 
Maria de Jesus – 180 anos”, a inversão do número “8” pelo numero “0” se justifica em razão de 
que na época as fotos eram reveladas em um vidro e após eram transferidas para o papel, assim 
as escritas tinham que ser grafadas na ordem inversa para, depois de impressa, mostrar-se escrita 
corretamente; ao inverterem a idade do Monge, esqueceram de inverter os dois últimos 
algarismos. Resumindo, nasceu em 1801 - faleceu em 1909. Fato que prova de forma inconteste 
que João Maria de Agostinho e João Maria de Jesus se tratava de uma só pessoa e este jamais 
poderia ter participado da Guerra do Contestado, pois a luta armada se deflagrou somente em 
1912 - ano em que, há praticamente três anos ou mais, não mais vivia o Eremita Agostiniano – o 
Monge João Maria. 
 
 
Nesta época, desde o final do Sec. XIX, boa parte dos caboclos catarinenses encontravam-se 
inconsolados e revoltosos por terem sidos expropriados da posse de suas terras, as quais viviam 
há muito tempo, isto, em razão da intenção e promessas do novo Governo Republicano (1989) de 
unir melhor o Sudeste com o Sul, pretendendo para tanto construir uma estrada de ferro. Pelo 
que o Governo Federal firmou um contrato de concessão para a implantação da ferrovia com a 
empresa inglesa Brazil Railway Company, empresa com matriz em Portland/Florida/EUA, do 
empresário Percival Faquhar – mesmo construtor da ferrovia em Rondônia que favorecia 
principalmente a Bolívia que necessitava de acesso ao oceano atlântico, viabilizado pela ferrovia 
da Madeira-Mamoré (1907-1912) e que nos rendeu o estado do Acre; além desta a empresa foi 
responsável também pela obra da Port-of-Pará, ou seja, Porto do Pará na capital Belém 
(1903/1914) e em seguida se instalou no sul a empresa Americana, do Texas, a Southern Brazil 
Lumber and Colonization Company, que serrava diariamente 300 metros cúbicos de madeira em 
operações mecanizadas que necessitavam de apenas 800 trabalhadores. Por ano, eram 
derrubados cinco milhões de pés de araucárias. Tratava-se da maior madeireira da América do Sul 
na época. Tendo recebido os direitos de domínio e concessão para exploração de 15 Km de cada 
lado da ferrovia a ser implantada de SP até o RS, muitas destas posses transferiram para 
estrangeiros europeus, originando diversas e importantes comunidades catarinenses. 
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Enquanto isto, o ex-militar do Comando do Paraná, sendo um nordestino pernambucano MIGUEL 
LUCENA DE BOAVENTURA, que, segundo relataram os ‘opositores de guerra’(pode não ser 
verdade), tratava-se de um desertor (ou expulso) do 14º. Regimento de Cavalaria de Curitiba e que 
fugira da cadeia depois de ser acusado de homicídio, de estrupo ou de atentado moral (variando a 
afirmação conforme os diversos escritores), apareceu em Curitibanos e Campos Novos, 
praticamente na região de Lages, localizados no planalto serrano no centro do Estado de Santa 
Catarina, lugar em que a devoção ao Monge João Maria sempre foi muito marcante e fervorosa 
naquela época, aonde, estrategicamente se apresentou como “irmão” de João Maria de Agostinho 
e se autodenominou chamar-se de monge José Maria de Agostinho, ‘inventando’ que “fora 
enviado por seu irmão João Maria”, com o fim de conquistar a simpatia e pronta acolhida do povo 
caboclo catarinense, desta forma incentivando-os a defenderem seus direitos de posse sobre as 
terras injustamente expropriadas pelo “governo republicano e pelos gringos”. Com a sua oratória, 
insuflou e conquistou a simpatia de muitos sertanejos indignados, formando-se em torno do 
jagunço nordestino um grupo decidido a reclamar seus direitos e respeito a sua dignidade; para 
tanto resolveram se deslocar para a região do município de Irani, o que motivou o governo federal 
determinar a pratica de procedimentos de contra insurgência e aniquilamento da população 
rebelada, decidindo enviar a tropa do Regimento de Segurança do Paraná, comandada pelo 
Coronel João Gualberto Gomes de Sá, por coincidência – ‘também pernambucano’; assim 
deflagrou-se a “Guerra do Contestado”, que foi a maior guerra civil brasileira, tendo perecido 
cerca de 20.000 pessoas, praticamente 1/3 da população de Santa Catarina na época.  
 
 
O nordestino Miguel Lucena de Boaventura, que se apresentou como sendo também um Monge,  
jamais viveu uma vida de ascese, de anacoreta e de eremita,  que pudesse ser considerado como 
tal, ou seja, não fez opção de vida de reclusão social destinada à reflexão, á meditação dos 
ensinamentos teológicos e filosóficos, como também não há registro que tenha por algum tempo 
dedicado exclusivamente parte de sua vida a pregar a fé cristã/religiosa; somente se gabava de 
afirmar que também tinha conhecimentos do poder das ervas medicinais e “prestava serviços de 
curandeirismo” e ainda “profetizava”, nisto em um fato ele realmente acertou: “que morreria na 
primeira batalha”, morreu!  Sua história foi curta, muito curta, pois, apareceu e desapareceu no 
ano de 1912.  
 
 
Sua morte sucedeu no dia 22 de outubro de 1912 em Irani/PR, data da primeira luta armada e que 
sacramentou o estado de guerra, denominada Guerra do Contestado, vindo a ser encerrada 
somente no dia 20 de outubro de 1916 quando foi assinado o acordo de limites entre os estados 
de Santa Catarina e Paraná.  
 
 
A história e os “discursos oficiais”, declarado pelo governo federal, que intitulou esta guerra como 
sendo a do “Contestado” justificando que a “motivação” foi a de ser contestada a divisa entre os 
estados, quando na verdade várias eram os motivos “contestados” pelo povo caboclo catarinense, 
entre elas o descontentamento com a falta de respeito e de indenizações com as desapropriações 
de terras feitas pelos grandes estancieiros pecuaristas; pela grilagem de terras feita pelos coronéis 
da Guarda Nacional do Paraná; pelos construtores da rede ferroviária, a Brazil Railway Company e 
a da Brazil Lumber and Colonization Company (subsidiária da ferrovia), a qual recebeu plena 
concessão (doação) de 15 km de terras de cada lado da estrada,  aliada ao total abandono sócio 
político que sofriam, sentindo-se marginalizados da “sociedade”, o que lhes causavam muita 
indignação com o governo federal. 
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O Guerreiro, Miguel Lucena de Boaventura, autodenominado ser ‘José Maria de Agostinho’, que 
de Monge não tinha nada, mas de guerrilheiro e de motivador a luta armada com certeza 
comprovou ser muitíssimo perspicaz; cobrando inclusive donativos pelos seus tratamentos 
homeopáticos – justificando que era para ter condições de montar uma farmácia popular, mas na 
verdade era para ajudar o custeio da ‘luta armada’, o que prova que ‘monge’ isto ele não era, 
muito menos peregrino, pois que, andava somente montado em mulas e a cavalo; exigia ainda a 
companhia de três virgens (quiçá tivesse forte pressentimento do seu trágico e breve futuro) e 
tantas outras atitudes que nada dizem respeito a um verdadeiro monge; inclusive em Palmas, 
dizem que chegou a roubar uma moça, que, prometendo casar... não foi preso, mas não cumpriu a 
promessa – talvez porque não sobreviveu a luta que apoiava. 
 
 
Apesar de tudo isto, Miguel foi uma figura importantíssima para o desenrolar da Guerra do 
Contestado, pois foi o mentor e instigador da mesma, de forma inteligente usou o carisma que o 
povo sertanejo tinha pelo Monge João Maria de Agostinho/Jesus, o que lhes deu a coragem 
necessária e o entusiasmo para enfrentar somente com pedras, espadas de pau, facões e no braço 
se defendendo do exército brasileiro e dos milicianos contratados pelo governo, sendo que estes 
atacavam munidos de todo armamento de fogo disponível no início do Sec. XX, inclusive com 
utilização de canhões, bombas de fragmentação e ‘foram pioneiros na utilização de aviões’ no 
novo mundo, inaugurando o seu uso militar na américa. Nesta guerra foram utilizados duas 
aeronaves, sendo que uma caiu e era pilotada pelo tenente Ricardo João Kirk - tornou-se a 
primeira vítima de um acidente aéreo na América do Sul.  
 
 
É importante ainda salientar que a Guerra do Contestado resultou em uma significativa vitória na 
defesa dos direitos dos Catarinenses, que estavam sendo “invadidos e tomados” em seus limites 
territoriais pelo estado do Paraná e cessando de vez com o repudiante e frequente esbulho 
possessório das terras e fazendas praticado pelos “coronéis e militares paranaenses”, fruto com 
certeza de represália e resquício da guerra dos farrapos em que os “barrigas verdes” apoiaram os 
gaúchos. Enfim, Miguel Lucena de Boaventura, vulgo José Maria, merece do Povo Catarinense 
respeito e admiração. Mas chega de chamá-lo de MONGE! , de confundi-lo com o exemplar 
cristão, peregrino e manso Eremita de Santo Agostinho, João Maria. 
 
 
Finalizando, pode-se afirmar que o principal ensinamento e exemplo que o Monge João Maria 
deixou, além do amor a DEUS e FÉ no cristianismo, foi o de ECOLOGIA, começando pela sua 
grandiosa criação: a da “Cruz Viva” para o catolicismo, no mais, vivia exemplarmente a 
contemplação e pregava o respeito a natureza, inclusive se recusava a comer carne de animal 
silvestre, afirmando que ele “não era digno do sacrifício da vida de qualquer animal da natureza 
para sentir o sabor da sua carne” e que “DEUS nos havia dado os peixes na natureza e diversos 
animais domésticos para serem criados e sacrificados pelo homem com o fim de prestarem-se 
como alimento”, exemplificando serem: os carneiros/ovelhas, cabritos, gados, porcos, galinhas, 
etc. Criticava também assiduamente a imensa derrubada de florestas de araucária pelos 
estrangeiros; afirmando que o pinhão, semente da araucária, era uma importante fonte de 
alimentos para várias espécies na natureza. Resumindo foi o primeiro pregador e Defensor da 
Natureza que temos notícia do Sul do Brasil! Sabe lá... até de onde mais tenha sido! 
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Em que pese, possa ter contribuído com importantes informações sobre a vida do Monge João 
Maria, não deixe de procurar saber mais sobre a vida deste exemplar religioso e magnífico eremita 
peregrino, que renunciou viver no seio de uma comunidade e de uma família, tornando-se um 
anacoreta para dedicar-se a conversão do povo caboclo que vivia completamente desamparado 
no sertão do sul brasileiro (XIX), com certeza descobrirá outros relevantes fatos que lhe façam 
singular Justiça, a qual obterá em sua busca por maiores conhecimentos da vida deste, que para 
muitos de nós é um verdadeiro “SANTO”, embora ainda não reconhecido pela Igreja, mas que 
sempre continuará vivo na memória do povo por onde pregou o evangelho.  
 
 
Em que pese, possa ter contribuído com importantes informações sobre a vida do Monge João 
Maria não deixe de procurar saber mais sobre a vida deste exemplar religioso e magnífico eremita 
peregrino, que renunciou viver no seio de uma comunidade e de uma família, tornando-se um 
anacoreta para dedicar-se a conversão do povo caboclo que vivia completamente desamparado 
no sertão do sul brasileiro (XIX), com certeza descobrirá outros relevantes fatos que lhe façam 
singular Justiça, a qual obterá em sua busca por maiores conhecimentos da vida deste, que para 
muitos de nós é um verdadeiro “SANTO”, embora ainda não reconhecido pela Igreja. 
 

 

Escrito por  EDELSON HORTÊNCIO ALVES JULIO          -                 Lages/SC  
 
 
 
 
 
Sobre o Autor, 
EDELSON HORTÊNCIO ALVES JULIO (1963), natural de Lages/SC, é vivenciada a história do monge João 
Maria em sua família a muito tempo, sendo: desde a  família paterna a 3 gerações, a qual é da região de 
Taió/SC e de família materna, há 4 gerações,  desde a antiga sede do município de Correia Pinto/SC; seu 
avô, bisavós e tataravós materno conheceram pessoalmente o Monge João Maria, o qual por vezes 
pernoitou em terras da família em Correia Pinto Velho, em cujo cemitério, antigo pouso de São João Maria, 
se encontram sepultados alguns de seus tataravós e bisavós. No livro “O Continente das Lajens” do escritor 
Lageano Licurgo Costa seus avós maternos – Hortêncio Alves Rodrigues e Anna Pereira Alves – foram à 
base de informações sobre a vida do monge João Maria. 
 

O autor em Jul/2010 viveu sua própria experiência de peregrino, quando caminhou completamente o 

“Caminho de Santiago de Compostela” - 850 Km - partindo de Saint-Jean-pied-de-Port (sul da França) até 

Santiago de Compostela (Centro/Oeste da Espanha). Em Jul/2013 comemorou seus 50 anos, visitando a 

maioria dos lugares sagrados na Terra Santa – Jerusalém e demais em Israel. Formou-se em 1987 a 

Faculdade de Direito pela FURB; 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


