nestes crimes de eresia e apostasia de fee como nos outros crimes contra
estes cristãos novos e que nam percam suas fazendas nam parece rezam
porque posto que os taes foram valiosos e se poderam dar por o dito
senhor o que nam he e ainda que ora duraram se deveram revogar por
serem contra justiça e rezam e taes que dam ousadia de pecar maiormente que aimda no tempo que os ditos previlegios foram dados pelo
pouco tempo que avia que esta grente se convertera avia alguua ocasiam
a se nam gardar em eles a disposisam do direito mas agora que ha
corenta annos que sam bautizados e sabem muyto bem nosa fee catolica
se a quisesem gardar e nam pecam por inorancia mas per malicia nam
ha rezam pera que taes liberdades se lhe concedam.
Estas e outras cousas que ao caso parecerem convinientes diram os
enbaixadores a Sua Santidade e trabalharam que asy a forma da Inquisiçam e do perdam se emmende e Sua Alteza espera pela grande obidiencia e amor que tem a Sua Santidade e a See Apostolica que Sua
Santidade queira tomar alguu boom meio e conclusam nestes negocios
pois o que se pede he pera serviço de Deus e conservaçam de nosa santa
fee catholica.
(R. C.)

2635. XIII, 8-3 — Forma de como devia vir a bula da Inquisição a
respeito do procedimento dos cristãos-novos. 1542 ( ? ) . — Papel. 2 folhas.

Bom estado. Copia junta.

Avendo respecto a todas as calidades que em este caso concorem
e pera tirar alguuns inconvenientes que se apontam parece conveniente
modo de perdam do pasado e grande remedio pera o porvir o seguinte
em ho qual se poderia pedir e conceder ha Inquisiçam.
A saber.
Que na bula da Inquisiçam venha huu capitulo por que Sua Santidade
ha por bem que toda pesoa que for morador destes regnos ao tenpo da
publica [çam] da bula e que ao dicto tenpo da publlcaçam primeira que
da b[ula] da Inquisiçam se fizer for em elles presente que dentro do
tenpo da graça que os inquisidores derem na terra e lugar onde ha tal
pesoa for morador que vier aos inquisidores pedir perdam de heresia ou
apostasia da fee dizendo somente que errou na fee de Noso Senhor
Jhesu Christo ou apostatou della sem mais ser obligado a declarar os
casos e circunstancias de seus erros nem specificar seja perdoado e
absoluto de todas has heresias apostasias e blasfemias que te entam
tever comitidas pedindo perdam e prometendo e jurando que de hi em
diante vivera como catolico christão posto que seja pupricamente enfamado de hereje e de judaizar e apostatar.
E posto que lhe hos crimes desta calidade sejam provados per alguas
inquiriçõis gerais ou speciais nom sendo ate entam acusado nem preso
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por os tais crimes (1 v.) e dos sobreditos crimes cometidos antes do tal
perdam nom posam depois ser em alguu modo accusados posto que
delles conste por inquisiçõis ou em qualquer outro modo amtes pedindo
o dicto perdam na dicta maneira fiquem em suas honrras beneficios
oficios e dignidades e liberdades e em suas fazendas.
E o dito perdam lhe seja concedido e absolluçam com qualquer leve
penitencia e secreto arbitrio do inquisitor.
E os que forem absentes do regno (i ) ao tenpo da primeira publicaçam da bula posam gozar deste perdam e beneficio vindo dentro de
huu anno a pedir o dicto perdam na dicta forma.
E quanto aos que ja forem accusados se guarde o que direito for.
E asi se guarde a forma do direito com os que nom vierem pedir
o dicto perdam.
Item com os que vierem pedir o dicto perdam se depois pelas inquisiçõis constar que cometeram os dictos crimes depois de serem perdoados
se procedera contra elles como contra relapsos e se guarde o direito.
E os nomes dos que vierem pedir perdam seram scpritos pelo notario
que fara aucto em huu livro dos que vierem pedir perdam e do tenpo
em que cada huu o pede com declaraçam do dia e mes e anno.
O qual asento sera asinado por o que pede o perdam (2) e pelo inquisidor e duas pesoas religiosas perante as quais pesoas sem mais serem
presentes se pediram e concederam os tais perdois e se faram as tais
reconceliaçõis. E estes poera o Papa pena de excomunham ipso ¡acto
que nom dezeubram nem defamem os que asi pedirem perdam salvo
vindo elles a ser achados que tornaram a cometer os tais crimes de
heresia ou apostasia depois de perdoados e sendo disso acusados.
Parece que per este modo esta gente deve de estar segura do pasado
e terra temor de pecar ao diante e tanbem seguram suas famas e honrras.
Item pede se perdam a Igreja dos delitos cometidos e nom se da
azo pera se fazerem confisõis fingidas e de se perdoar a quem nom
consta se pede perdam ou nam.
(R. 8. C.J
2636. XIII, 8-4 — Apontamentos do que el-rei respondera aos cristãos-novos. 1547 ( ? ). — Papel. 11 folhas. Bom estado.
Quanto ao primeiro apontamento do perdão Sua Alteza lhes responda como lhe parecer serviço de Nosso Senhor.
Quanto ao 2° apontamento em que dizem que do perdão por diante
s*. exequte a Inquisição que he muy bem e quanto as modeficações se
responde o seguinte.
0) Riscado: Vindo dentro de
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